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األثبرولنهميتزألمحل
حعتابفهذابعدأمااصطفىالذيهخعبادهعلىوسالمدثهاطد

االتقانطريقعلىبالقراقالمتعلقةالمباصبعضلميانبهقصدت

مإحأئاالثرأمحواالذيناالعالمءالعلماأثرفيهتبعتوقد

األوهامؤجمالهنهاماألجالبهماذللثمننهحفاللهفضلوسترى

صولفىعلرتبتهوقد

سنعبحمسهى



ولىاالفصك

ذلكشاسبوماانالقرمنوالمدنيممماالمبيانفي

اصطالحاتثالثوالمدفالمكيئفيللناسأن12
والمدفيئظبوسمعليهالئهصلطجمباللىفزلمايولافىانأحدها

بطلقلاالمعفارعليهنزلفاالراسطةهتهذانوعلبالمدينةعلئهنزلما

فيفيدخلىوبنبوكعايهنرلمامئلوذلكمدفيوالميعليه

أيصاالمدينةويدخلواطديبمةفاتوصبكنىعليهكالمترلضواحجاال

ومهوأحدبعدرعليهكالمنزلضواجها

هلالخصاانماوتجلماوالمدنيمكةهلالخطابااوفعءالميمانالتاني
فهوااثإاايهااثإطاةايأكانمااقابنقولىملىوعليهالمدينة
أهلعداباأألسشوامو5ااهىامنفيهكانومي
والعابىيهمداخلألغيركانوانإالسأيهابياوالحوالكفركانمكة

غيرهمكانوانإنواالذيناأيبياكلطبواااليكانكانالمديخسةأهلعلى

فبهمداخال

ماالرلوالمدفيمكةبغهرنزلنوالهجرةلفينزلمايالمأناثماا
الماورديالعالمةذهلوقدتمهورالمهوهذاالمدينةنجيرنزلوانالجرةابعد

اءءلوواتقواو9آاالالحيعقولفيمدنيةالبقرةانقالحيثذلكعن



قىوفانفىاوداعحجةفيحرافيوملتقىانةاللهلىصبهاصور

سوافىفيالهجرةبعدنزلماالنحااالعفيالمدفيعناليخرجهاهالث

بغبرهاأوبللدينةنزل

واحدةآيةاالمدنيةءالنساسورهقالحيثذلكمثللهوغوقد
يأخذأنوسلمعليهالنهصالبيأرادبنطلحةبغعمانفيبمكةنزلت
تؤدواأتيأمركماللهانقزدتالعباسالط4ويسالكعبةمفتاحمنه

قبلهالذيفيملثفيهمدالكلءأهلهاالياالماثات

والمدفيالمكيجمهايعرفعألمات

مكيةطفآمنوابناكأيهايافيهاوليمساالسأيهايافيهاسورةص

اخألفالحجوفي

مكيةففبهاكألسورهوكل

عرأنوآلابقرةااالكمةبفالمعجمحروفأولهافيسوروكل
خألفالرعدفيو

البقرسوىمكيةفصوابليسىآدمقصةفيهاسورةوكل

إمنكوتاسوىمهـيةفافقهناكذكرفيهاسمورةوكل

والفرائضالحدودفياالكرذسورهكلأليهعنعروةبنهشاموقال
مكيةفالماضيةالقرونذكرفيهاكنوكلنيةملىفص

فالسألمبنيىالىباسنادهيالدارسعيدبنثمانءعمروأبوكروذ
وسلمعليهالثهعملىياكسلغأنقبلدينةاطريثفيلكىاوهفينزلا

أماقدبعدوسمعلشهاألصلىاشاعلىلرلاويمامرفهوالمدلنة



مالئطمواونم3نيذلاأبهاياالفرانمنكلنوماقيالملىمنفهولمديمة

ميفهوالناعىأيهاياكانوما
فريضةاوصذمنكانمابيرالزبنهكراليباسنادهايضاوذكر

بككةنزلفانهوالعذاباالمذكرمنكانومابالمدينةأنزلفانه
فالسمايئوقياصيسماييقانطروالمدنيالصيلمعرفةالجعبريوفال

أوءفقطالنامأيهايافيهاسورةكلوالقياسيبأحدهمانزولهاليناوصلعا
قصةفيهاأووجهفيدوالرءالزهرأؤينسوىتحروفأولهاأوكا

فيهاقصصلبمورةكلذورومكيةفصالطولىسوىوابليسادم

فهطأوحدفريضةيخهاسورهوكلمكيةفالخاليةواألمءاالنبيا
ممراالواصالبقرةهواوادالقءمدنية

سومحالعنكبوشركيرهوزادفدنيةينالمنافقذكرفياالسورهكلصيوقال
همكيةفسجدةفيهاسورهكلالذلياملوفي

مسندفيوالنهارالنبرهدالئلفيواليبهقيستدوكهفيأالحاوأخرج

أبهاياكانماقالعبداللهشعلقمةعنابراهيمشاالعمشطريقمن
أبوعبيدوأخرجهةفبمافاسأيهاياكانوماالمدينةفيأقىلإنواالذين

فالعهرالثبنميمونعنوأخرجعرسألعلقمةعنإلقرآنفضائلفي

أيهاياكانوماميرفانهآدميابنيأوالناسايهاياالقرآنفيماعن
مدففانهآمنواالذين

عليهواضمدواالحديثبهذابالنسخالمنشاغلوناعتىقدالحصارابنقال

وعلىالناسأيهاياوأولهامدنيةءالنساأنعلىالناماتفقوقدضعفهعلى

القولطالىغبرموقالراسجدواااركعراآمنه3الذاأباوفيهامكيةالجبمأن
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اعبدواالناسابااليادفيهامدنبةالبقرةسورهفاننظرضيهاطالقهعكلىأخذان

أبهاياوأواالمدنيةءالنساؤسورةاالرضفيممايوااهاساأيهاياوفيهاربهم
وفيهامكيةالحجوسورةهـالناسأبهايذمبكميشأالطوفيهاربمائقواالناس

فصحيحكذلكالغالبانأريدفانواسبدوااركعواامنرابناللهأيهايا

السورمرريصروفيبعامىوليمئراالفيهوانماهذايرمقالوكذا
آمنواالذينأبهايايةالم

بيه

عشرةسفيبوموضعاأقوتألثألثةفيالقوآنفيعةوردت

لصيمغهااالولالنصؤفيوالجميرالقرانمناالحثرانصافيجماالسوره

نيالديرالعزيزعبدالثبقال

علىاالنصفهفيالقرانبوإتأتداكالنكثربكايننزلتوما

سيررامنوالمدنيأجميماذكر
النصمطفيورهتعرونوءاخينةالمتفينزذماجملشيطاابنفال

ئموالمائدةءشاإوارانوالابقرةواالفاتعةضوالياتسورسخماالول

الرعدبةمدالتواالنفال

الحزابووالنوراطجواثافباافصففيسررةوعثرونالحدئ

ستريماقحوخاطةالىاطديدنءثموالحجرإتوالفتعالقتالثم

االنسانئمسور

وممبنهفيخلألفعلىميهةاممانونرامىاسورالقرآنبافيو
والمعوذتانواالخلألعىوالرحمنلقرا

صمرطيالمجادلةسورةوغانالتحريماطديدبينالتيالسور



أل

والطالقوالتغابنوالمناقونعةواوالعمفتخةوالم

بنعليسممالحبنعبداللهحدثنااقرآناففمائلفيعبيدةأبووقال
والمائدةالمساواعرانفوآلالبقرةسورةبالمدينةنزلتقالطلحةأبي

والحديدحماةواواكفربنأذواواالحزابانوراوالحبةتووالواالنفال

أيهاياواثعابناواصفايديرينواطوارتمتحنةوامثرواطوابرادلة

ليلةفيأنزلناهراناوالليلوالفجرتحرملمانبئأمهاوياءالنسامماذاطفيال
جمذلكوساثراللهرجاهواذازلزلتواذايكنولمالقدر

حجاجأنبأاقاضيااسحاقبناسماجليدثنااالنبارفيبن3أبووقال

وآلاليقرةالقرآنمنالمدينةفينزلقالقتادةشهمامأنبأنامنهالابن
ومحمدواإلحزابوالنوربئواوانحلىوالرعدةوبراهوالمائدهءألمساواعران

والجمعةوالصفوالممتحنةوالحمروالمجادلةوالرحنوالحديديالحجراتوالفتع

واذااصرارأمىانىتحرمأالنيئأيهاوياوالطألقتغابنواوالمنافقوت
بككةنزلالقرآقوسمائراللهنصوجاواذازلزات

فيئالىوالمنسوخاهاسخازبكعابهزبصأريصابنالمحسنأبووقالى
ذلكعداوماسورةعسوةلمتاالبهتلفوالمحةسوندثرإتفاق

اقباتفبم

ءوالنمماصرانواآءوهابرتمراقطكلاأيةداإمرشأثاووالىأواد

يدوالحداقطوالححومإفمهـاىشزاصوألوأنثوأبةواتواالئفالدهءوالما

والفموعيألإئإاهأوإفقيمنموالمنأطهالجمنههوالمىولوالةوالمجاث

مالرحمألصكاأةاافىأغذفىلصههـالتاحمرغبمسإالجماصورادإوأ

جمطإهوذاوادءصواإلأتاوأطاثرضاوزألنطإلفطأمغابنرافطاوا
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وزوسورةؤكالنونأتلئانوذلىدامابافاقالمكيةبالسوروأراد

ختاههافيقالأياتالحصارفيابنذللثظم
النظرحؤمنلهإألخالفمعتءجاخالفكلوليهس
االمثالجموىالعالبذةجهاعندالبيتاجرىوقد

نزولالترتيبالسورعلىمنالمدفيوالمكرجمر

ايبناللهعبدبنمحمدحدثناالقرآناففمائلفيالضريسابنقال

أيعهعناظراسافيعطابئانعحدثناهاردنبنعمروأنبأناالرازيصر

يزيكئمبمكةكتبتيمكةسورةفانحةنزاتاذاكانتفالعبايرابنعن

أيهاياثمنثمبكرباسماقوأالقرآنننزلماأولوكانماشاهفبهاأدثه
سبعئماليثهسكررتاذاثملهبأييداتبتثمالمدثرأيهاياثمالمزمل

فثرحألمثموالضحىثموالفجرثبميغثىاذاوالميلثماالشكلىربكامهم
الذىأرأيتنمالتكاثرأألهامطيناكءااناثمادياتوالهثجوالععرنم
بربأعوذقلمربكلجمفترأنمفرونالأبهاياقلئمبفي

انائمىعبئهوالنجمثمأحداللههوقلثمالناسبربأعوذقلئمالفلق

والتبنئمالبروجذاتءوالطنموضحاهاوالشهسعالقدرثمليلةفيأقىلناه
ثمهمزةلئىويلثمالقبامةبيومأقعمالنمالقارعةثمفريثىلئالفثم

بتاقترثموالطارقوالمائمالبلدبهذاأقسمالئمقثموالمرسالت
ثمئكةالمثمالفرقانمبىثمأوحيقلثماالعرافثمصثمالععاعة

بيثمالقصصنمطىئمءرااطسمئماوافعةثمطهثمصهبعص
فىاالعمافاتنجاالنعاهاالحبرنمبوسفئمهودثميوذبماممرائبل



الزخرفمئمعسقحمثمالسجدةحمثمالمومنحيئمالزمرسبأثمثمقين
حلانثمالكففثمالفاشيةئمالذارياتثجحقافاالثمالجاثيةثمالدخانئم
اسجدةاتنزيلنمالمؤمنونئماالنبياممابراسورةثمنوحاأرسلنااناثم
اذائموالنازعاتثملرنيمما3ثمسألنمالحاقةثمالمكتباركالطورثمثم

للهطففينويلثمالعنكبوتئمالرومئمانشقتالعمااذاثمانفطرتءالممما
بككةالئهأصلمافهذا

ثماباالحزثمممراناصئماالنفللثمالبقرةسورةبالمدينةأقىلثم
ثمالرحمنثمالرعدثمالقتالثمالحديدثمزلزكاذاثمءالتساثمالمعتحنة

النورنمثماللهنصرجااذاثمالحععرثميكنلمئمالطالقثماالنسان
التابنئمالجمعةثمالتحريمثمالحجراتثمالمجادلةثمانمافقودثمالحج

ةءبراثمالمائدةئمالفتحثمالصفثم
كةنزلفيماالكتابفانحةذكرالروايةمذهمنسقطوقد
أبوالمشهورحدئناجزئهفيأبيضبنالحارثبنعدربأبووقال

ابراصمبنصاتحدثناالبغداديأعيغبنمحمدبنعبيداللهالعباسى
من4اأنزلماأولقالزيدبنجابرعناالزدياميةحدثناالكرمافيئ

ثرالىأبماثمالمزملأيهاياثموالتمنثمربكياسماقرأبمكةالؤآن
ربكاممسبحئمكررتالشىاذاثمالبابييداتبىثمةالفاثم

والعصرثمنشرحألمثموالضحىنموالفجرئميغمثاذواليلثماألعلى
فرونالثميكذبالذيأرأيتثمأألهاثمالكوثرئمادياتوالثم
هوقلثمالناسبربأعوذقلثمالفلقبربأعوذقلثمفىبهفألمثم
الروجئمااوضوالشممسئأنزلناهاناثمعبسثموالنجمثمأحدالله

2بانبها



والمرسالثثمهمزةلوبلثمالقيامةثمالقارعةئملعألفثمدالتبئم

ثماطنثماالعرافثمثمالساعةبتافترثمالطارقثمالبلدثمقثم

ثمالشعراثمةاواثمطهنميععىبمثمالمالئكةثمانرقانثمبس

ثميونسبعنياتاسعةثماسرائيلبنيثمالقصصطشمثمسليمانطس

الزمرثمسبأثملقلىثمالصافاتئماالنعامثمجراطثميوسفثممود

الجاتيةحمثمالدخانحمثمالزخرفحمئمالسجدهجمثمالمومنحمثم
تنزيلئمعسقحمثمالكففثمالغأشيةثمالذارياتثماالحقافحمثم

ارسلنااناثملجلدينةوبقيتهانأرالنحلثمءاالنبياثمابراهيمثمالسمجدة
ثمونيذهاممثمسألثمالحاقةثمتباركئمالمومنهنثمالطهرئمنوحا

العنكبوتثمالرومئمانئقتالمماهاذاثماهطرتالماهاذاثموالنازعات
بثكةأنزلمافذالثلمطففينويلثم

ثماالحزابثماالنفالثمراناصثمالبقرةسورةبالمدينةوانزل

بمالرعدثالقتإلثمالحديدثمزافىلتاذاثمالنساهئمتحنةالمهثبمالمائده
بماللهنعرءجااذاهثرثماطثميكنأثمالطالقثماالنسانمالرحمن
مالجعةثمالثحريمثمالحجراتنمالمجادلةثمالمناقونثمالحجالنورثم
آنالةخاتمةبةالتوثمالفتحمليناطواربئسمالتفابن

ةنظرالزبهذاوفيغريبسياقهذاالدينجاللالحافظفال

الجعبريالديئبرهاناعتمدوقدبالقرآنالتابعلينءعلمامنزيدفيوجابر

ولالزترتيبفيمولالمتقريبسماهاالتيقصيدتهفياالثرهذاعلى
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الفرانمننزلمالأجي

أقوالثالئةعلىالقرانمننزلماأولفياختلف

الصحيحهووهذاربكباسماقرأاإلولالقول
رسولبهبدئماأولقالتأضهاعائشةعنوغبمارمماالشيخاقروى

رويااليرىفكنالنهمفيالصادقةالرؤياالوحيمنوصلمعليهاللهلىعاقة
فبثحنثءحوايأقيفكلنءالخألأيىحببنمالصبحفلقمملتءجااال
حنىلمثلهاممزودهخديحةاليبرجعثملذلكوينودالعددذواتالياليفيه
علىاللهرسولفقالاقرافقالنيهالمكءفجاءحراغارفيوهوقاطفجئه

ثمالجهدمنيحقفغطنيفأخذنيقارىأنامافقلتوسلمعليهاللثه
الجهدثممنيبلغحئىمةالعافغطنيبقارئأنامالتاقرأفقالأرسلني

وسولبهافرجعيعلملمماقحخلقالذيربكباعماقرأفقالارسلق
اعبسواالثمديدامعراالغطالحديثبوادرهترجفوسلمعليهالئهصلىالله

ابغعنسفيانعنالرحمنعبدحدئناالقرانفضائلفيعبيدأبووقال

والقلمونبكرباسبماافوأالقراقمنمانزلأولانقالمجاهدعنمجحابي
جاقالعيربنعبيدعنالمصاحفكتابفياشعهابنوأخرج

قالبقارئأناماقالاقرأفقالبنمطوسلمعليهاللهصلىالبياليجمربل
ءباالمنأنزلتسورةأولطانهائرونربكاقرأباسمم

لمثماقىاذءرأكانوسلمعليهالئهصلىالنيانالزهريعنوأخرج

يعلملمماصالىخلقالذيربكباباقرأمكتوبفيةديباجمنبنمط
قالرععدجمطآللأببممطثيخاناه1وكلالمدثىأبهاالإثافيااقولا



أيهاياقالطأدلأقىلالقرانأياللهعبدبنجابرسألتقالأنهعوفبغ

بمااالأخبركالفقالخلقالذيبكرباسماقراأنهنبئتفقلتالمدفى
جاورتمامونشليهاللهصلىاللهرسولقالوسلمعليهاللهعملىالئهرسولقال
فنظرتفنوديتاراديطنتفاسهبطتجواريقضيىفلماحرافي

ءماالملثنعرشعلىجالسهوفاذاثعاليوشيكلينيوعنوخلنيأماعي
عليوأنزلبارداءماعلطوصبوادثروفيفقاتخدمحةفأتيتواالرض

فكبرربكفأنذرقمالمدثرايهايا
اللهصلىالنيممهعجابرابأنذلثعنلااللالقولبابأروأجاب

أولأخمهافتوهمأواالبسمعولماخرهافسمعايميبدقصةيذكروسلمعليه
ربكباسماقرأبعدنزلماأولنعمكذلكاالمروليسأنؤلما

جابرأنهأخبرنيقللأنهسلمةألىأيضاشالصحيحينفيماذالثويؤيد

هحديفيفقالالوحيلثرةعنيحدثوسلمعليهالثهصلىاللهرسولصمع

فاذاءالمحاقبلبصريفرفعتماهالممنوتاسمعتاذأمعثيأنافبينا
منهفجحثعثواالرضءالسابينكرفيعلىقاعدرافيجاالذيالملك
اللهفأنؤلفزملونيزملونيلمونيزفقلتأهلىفجعتاالرفىاليهويتحتى

االوثانوالرجزصةسهأبوقالهجرفااليفأنذرقمالمدثرأبهاياتعالط
أتعلىيدلبرافيجاالذيالمكفاذافقولهوتتابعاوحيحميثم

ربلثباسماقرأفيهاأنزلالتيءحراقصةشمتأخرةالقصةهذه
وذعيفزعفعولالءاخاباجلىاهـاجئث

ومجاهدعباسابنذهبالكشاففيقالالفاتحةسورةاثالثاالقول

نزلتسورةاولانالىفيالمانسكنروأاقرأنزلتةسرأولأنالط
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هواالطةرأحاليهذهباللذيحجرابئالحافظقالالكتابفاتحة

بالنسبةالقليلمنأقلعدداالبهيقلفلماالكثرالينسبهالذيوامااإلول
هباإلولقالمنال

اقرأاآلياتمفنؤلهاأولطانيقالأناالقوالإينالجعوطريق
وأولالمدثرأيهاياالتبليغأوامرمنمانزلوأوليعبملمماقولهاليبكراسم

إلفامخةالسورسورةمننزلما

حمطصرهنزلماأولانقالتأنهاعائشةعنالصحيحفيوردوتد
الحاللنزلاالممالمالىالناسثاباذاحتىوإلنارالجنةذكرفيهاالمفصل

الجنعةذمرفيهاوليساقرانزلماأولبأنذلكاستثمكلوقدواطرام
انهاثرالموالمرادسرةنزلماأرلمنأيرةمقلىمنبأنوأجيبوالنار

قبلزلآخرهافلعلوالنارالجنةذكرآخرهاوفيالوحيفترةبعدنزلماأول
اقرأبقيةنزول

فرع

ساطبنعلىسمعتقالواقدبنسيناططريقمنأخرجمالواحدي

بهاتنزسورةواحرربكباسماقرأةبنزلتسورةأوليقول
وآخرللعاففالمنويلبالمدينةنزلتيسورهوأولالعنبهوتويقالونءالمو

آلبكوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأعلنهاسورةوأولةبرابهافزلتسورة

أولالبقرةسورةأنعلىاتفقواحجوالبنالبخاريشوحوفيالنجم
المذكورنالحسبفيعليلقولنظراالثفاقدعوىيفيبالمدينةأنزاتسورة



اه

أألخالفيسانزتأولىهـصيفأالنلىفيهمىخ
فينزلتإلةأدلقلأنهعباسابنعنمتدركالمفيالحاكمرو
ايةالعاأبيعنجريرابنوأخرجظلموابأنهميقاتلوننللذأذنالقتال
6يقائلوبمالذيناللهسبيلفيوقاتلوأبالمدينةالقالفينزلتأوآليةلأنمق

المومنبنمناثترىاللهانالقهالفيهانزلأولأنالحامكيلاالوفي
وأنغسهمأمواطم

المرقيترلماأول

آياتثالثالخرفينهلقالعرابنعقمسندفيالطيالسميئيوى
ماراالخرحؤتهيللةاالوالميسرراعنيسأونكءشيفأول

اآليةهذهنزلتثمعنهمفسكتاللهقالكماكاندغدعنااللهيارصول

افهيارسهلفقالواالخرحرمتفقيلرىسوأنتمالصألةبواالنقو
الخراغامنوااالذينأيهايانزلتثمعنهمفسكمتالصالةقرببهانشرال

اطرحرمتوسلمعايهاللثهصلىاللهرسولفقالوالميسر

األطعمةفيمانؤلأول

قلاالنعام4إبككةمةاالطهفينزلتإدةاولاطصارإنجأقال

حالالطببااللههارزقمفكواءالنحليةانممحرماافيأوحيفبماأجدال
المائدهيةئماآليةالميتةعليكمحرمانمااليقرةيةاوبالمدينةآخرهاالي

لةاالالمبةعليمحرث
سجدفبهااتايرسورةأولقالأنهسمعودابنعقالصخاريورس



لفدقولهفيمجاهدعننجيحالىافيعنورقائاحلىبالمبالغروقاللنجم
وقالةبراهسورةهناللهأنزلماأولهيقالكئيرهمواطنفياللةنصركم
أولقالأنهالضحىأبيشمسروقعنسعيدأنيأنااععرائيلحدثناأبضا

آخرهانزلبمأولمانرلئموثقاالخافاانفرواءةبراسورةمنترلما
أولكلنقالأنههالكأببعنالمصاحفكتابفياشتهابنوأخرج

بهافألفتاسورةاأولةبراانزلتثمسغواتؤآالضافااقرواةبراه
خفاانفرواقولهعاهرفيعنداودطريقمنأيضاوأخرحابعونأر

لىفئتبوكهنرجعظاتبوكغروةفيةبرافينزاتإلةأولقالونقاال

أولهامنإلةوثالثينىانالىبراهق

بئسعيدممنعرةأبيبنحبيعبعنوغيرهسفيانطريقمنوأخرج
لدتقنوموعظةوهدىللناسبيانهذارأناصمنمافئلأولقالجبير

أحديومبقيتهاأنزلتنم

انقرامنلقىماجرآخر

ءاأبفذلكفياختلف

يستفتونكنزلتاحرإدةقالأنهعازبفيءالبراعنالشيخانفروى
تظحديثوفيبراهةنزلتسورةوآخرممأللةافييقهبكاللهقل

نزوالاقرانأاحومنةبراهالمشهور

نصراللهجااذانزكسورةآضرتالأنهعباسابنعنمسلموأخرج
والفيح

المائدةنزكسورةآخرلتقااثهاعائشةشوالحاكمالترمذيوأخرج
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بنعبداللهعنأيضاوأخرجاالحديثفاستحلوحاللمنفيهاوجدتما
الئهنعرجااذابعنيوالنتحالماثدةنزلتمورةاحرقالأنهعمرو

روىباالرإلةنزلتاخرإلةقالأنهعباسابنعنابخارفياوأخرح

بتيماوذرواافهاتقواامنواالذينأيهايابهاوالمرادمثلهعمرعنالبيهتي
وعندباالرإلةنزلمااخرمنعمرعنماجهوافيأحمدوعندالربامن
القرآنآخرمنانقالعمرخطبناالالخدرفيسعيدأبيعندويهءابن

باالرآيةنزوال

ءشياخرقالأنهعباسابئعنعكرمةطريقهناتافباوأخر

ردويهنابوأخرجلةاالالنهالىفيهقىجعونيوماواتقوأاقراناثفىل
وأخرجهنزكإلةاحربلفظعباسابنعنجبيربنسعيديقطرمننحوه

عباسابنعناضحاكواالعوفبطريقيرمنجرابن

القرآنمنآخرمانزلقالجبيربنسعيدعنحاتمأبيابنوأخرج

وسمعلبهاللهصلىإفياوعاشاإللةاللهالىفيهونترجهمايمواتقواه
ربممنخلتالليلتبنساالثنليلةماتثمليالتعمعاآليةهذهننرلبعد

إالول

ممنعطيةطريقمنوأخرججرجابنعنمثلهجريرابنوأخرج
لةاالاللهاليفيقىجعونيوماوانقوانزلتاحرإلةقالأنهسعيدألى

ضهدااحرالقرانقالأشهابأبنعنالفضائلفيعبيدةأبووأخرج
يئذايةواباالريةابالعرش

هذهبينعنديمنافاةوالاالتقانهاحبالدجاللاطافظقال

دفعةنزاتأنهاالظاهرألنالدينوإلةيوماواتقواباالرإلةفيالرواياث



األ

بعضىعكىفأخبركلواحدهقصةفيوالئهاالمصحفنيئرتيبهاواحدة
مححيعوذللثحرابأةماترل

لقدنزلتإلةخراقالأنهكعببنأبعنالحاكممستدركوفي
زوائدفيأحمدبنللهعبداوروىالسورهخرااأنفسكممنرسولجابم
وكانبكرأببخالنةفيالقرآنعواسأتهمابيئعنمردويهوابخألىالمعمت

عرفانصرفوائمةءجمراسورةمنيةاالهذالىانتهوافاليكتبونرجال
لممفقالالقرانمانزلعنخرااهلىأنظنوااليفقهونومبأنهمبهمقلوالله

أءلقدجاإشبنبعدهاأقرأنيوآعليهاللهصلىافهرسولانبفيبمأبط
نزلمااحرهذاوقالالعظيمالعريرربوهوقولهاليأنفسكممقرسول
القرآنمن

واحدكلبأتصحتاناالختالفاتهذهببنيجمعالبيهيئقال
كأدهبكاأجاب

قالأنهعباسابنعنالبخارفياخرجهماذالثفيوردماغرتبومن

ومامانزلاخرجهنمفجزايئمتعهداامويقتلومنلةاالهذهلتقى
ءلشنسخهاماآخرمانزلفينزلتلقدعنهانسائيواأحمدوعندءشينسخها

ايةاحرقالتأضهاسلمةأمعنمجاهدطريقمنهردويهابنوأخرج

احرهااعاملعلأضيعالأفيربهملهمجابفاستلةاالهذهنزلت
فنزلتءالنسايذكروالارجالابذكرافهأرىاللهيارسولقالتأضماوذلك

والمممالتالمسلمينانلتؤفىبعضعلىبعضكمبهاللهمافضلئفشواوال
فييخزلماكنبدنزلمااخرأونزوالالثالثةآخوفاإللةهذهلتوقى

خاصةالرجال

المبيانا



نزكفانهاديخكماكمكالتأاليومتعاليقولهنقدمماعلىيمشكل
وتدفبلهامواالحالفرائضجميعاكمالوظاهرهاأودلاحجةعابمبعرفة
أنهححراموالحأللابعديزللمفقذلالسذيمنمجماضةبذلكصؤح
ذلكثكلاستوقدذكبعدنزلتأتهالةوالكلوالدينباالرإلةفيورد

باللدباقرأرهمدينهالمعلأأنهعلىيتأولأنولياالوقالبرجرابن

ثمالمثرعناليخالطهمالمسلمونحجهحىعنهالمملركينءواجألالحرام
المشرصنقالكاعباسابنشطلحةأبيابنطريقمنأخرجهبماأيده

وحجالبيتعنالمثرصنننيةءبرالتفىفلما5جميعاونوالمسلون

منذلكنفريهامنأحدالحرامالبيتفييمشاكهمالالمسلمون

نعمتيآواتممتالنعمةتمام
تنبيه

مماوبتيذلكنزولونرتيبفيهاخافوماوالمدفثيإفاقدذكرنا

والصينئوالشتافيوالمييئارفيوالالسفرقيلالحفويءالعلمابعضذكره
الىمنهالومامكةيالالمديةمنحلوماالملذنةالطمكةمنحملوما

الحبشة

ةائاةاماأذالثأذعرأنفرأيت

القرآنمنوالسفرفياطضرفيبهر

تقبعوقدالسفرفينهيسبرنزلوقدالحضرفيأكثرالقوآننزل
منهيهعلاوقفممافذكرواذلمثءالعل

مسلمةبنعبداللهحدثنامحيحهفيالبخارقيقالالفتحسورةذلكفن
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كاقوسلمعليهاللهصلىاللهرسولىأنأبيهعنأسلمفيزيدشمالكمن
ءشيعنعرفسألهليالمعهسيريالحظاببنعرأسفارهبعضفييسبر

بهفلمسألهنملمجبهفلمسألهثموسمعليهاللهصلىاللهرسوليجبهفلم
وسلمعليهاللهعلىاللهرسولنزرتركلاثمتالخعالببنرفقال
اماملقدميثئمبعبريمحركتعرفالايكاليجذلكصعرالتثالث
يمرفيصارخاستسأنئثعئتفاقراننمينزلأنوخشيتالماس

الئهصلىاللهرسرلنجئتقرآننمبنؤليكونأنخشيتلقدفقلتبي

الطأحمبالييمورةاليةعلبأنزلتلقدفقالعليهفسلمتوسمعليه
هـتحامبينالكفتحناأناقرأالشمسعليهمماطلعت

نجتحوقرتثعككروايةوفىنفسهعلىدعامرئكلتائممامرأمثكت
يرهغءبشيماعلقتقيشهولبثتمانشبتومايهأطحاكال

فيصيمفيالبخارفيأخرحنمدتحماتااليومثذومن
اليهودمنرجالانالخطاببنعرعنشهاببنطارقعنااليمانكتاب

نزاتايالداسعرعينالواقوؤوفييمآيمةالموشينأمبريالهقال
ديخبماعأككايومااطقاإلةأيقاليداايهرمااذالالتخذنا
اليومذلكارقدصتقالدينااالسالمايمورضيتنعمنيمعليوانممت
جمعةمبعرفةقائموصوسمعليهاللهصلىالنيعلىفيهنزلتالذيوالمكان
يومنزأتاهلهاالىماناتءاالواتودأتيأكىاللهانثذومن

ابنوأخرحهحرجابئعنتفسيرفيدسذأخوجهاكبةاجوففيالفقح
عباسابنعنيهمردو

5كطإلثهعبدطلسيخان11أخرجفقدوالمرسالتسورةذلىومق



نزلتاذكاربمىفيوسلمعليهاللهعلىالنبىمعنحنحاقالأنهسعود
حةخوجتاذبهالرطبفاهواتفيهمنفتقيناهاوالمرسالتعليه

وقيتوصلمعليهاللهصلىاللةرسوللجحرهافدخلتقتنافسبفابثدرناها
شرهاكماوقيتمشر

مهاجراشفامتحنههنالمؤمناتجااذاقنواالذفيياثميهاذلكومن

الحديبيةبأسفلنزلتأنهاالىهريعنجريرابنأضجلةال
أحمدأخرجهالرقعةبببدونزلتاالنفالأدذللثومن

وقاصأبيبنسعد

تيوكغزوةفينزلتيةاالتريباضاصنلوذيثومن

مهفرفيبالجخةنزلتالقرانعليكفرفالذيانذلكومن

الضحاكعنحانمأبيابنأخرجهالهبرة

القرآنمنواليليالنهاوفيجمر

ءالعلمانوقداممنرنهاراممهنزلماأناألهاراؤليألينرلالقرانكان
منهعليهمماؤموانذكرواايليا

السابقيحديثالفمحسورةذلكفن

انهاأرقمإنزيدعنالرمذفياخرجفقدالمنافقينسورهذلكومن

بنيغروةفينزلتهاأسفيانعفوأكرجتبوكغزوةفييألنزلت
وغيمارهاسقابنجزموبهالمصطلق

علىهومستخرجهاالسماعيليعمحيحفنيوالمرسالتسورةذلثومن

ابلةلهفييدوناعيصحبنافيوهوقنجاربةاهلةبنؤأمهإاجاديا



اشكليهصلىالنيكانقياافاالحجةذيمنالتاىلبلةبهاوالمرادفة

لتهابمقيوسلم
حديثمنالصحيحفنيةءبرافيخأفواالذينالثالثةيةاذلكومن
اللهووسولالليلمناإلخيرالثلثقيجنبتناتوتعالافهفأنزلكعب

أميعةبنوهاللمالكبنكعبوالعاللةسالةأمعندوسلمعليهاللهصل
بيعارابنومرارة

تنبب

ضيالنومفيمنهيترلولملميقظةفيهالقراقبرنزل

روىبماذلكعلىواسثدلالنومفيمأنؤلنيهانالىبعضموذهب

أظهرنابإنيومذاتوسمعلاللهصلىاللهسولجبمافاأنهانىعنمس
اللهمهليارافعحكلمافقلنامتبعمارأسهرغثمةءاغفاأغفىاذالمسجدفي

اعطيناكاناالرحيمالرحنالثهمبفقرأسورةآنفاعليأنزلتفقال
االبترهوشانئكانوانحربكلرفصلالكوثر

فينزلتادرةأنيثالحألمنفاهمونفهأيهأمافيالرافيئقال
وحيءاالنبيارؤيانالالنومفيمايأتيهاوحيمنوقاواةءاالغفااثا

نهواليقظةفينزلالقراقبريهانيقالأناالشبهلكنصحيحوهداقال
الذيالكزثرعليهأوصاليقظةفيالمنزلةالبرفىسورةالنومفيلهخطر
النيالحالةبلنومةاغفاليستاالغاعةظثأويمونالسورةفيهوردث

إيةفيوهوكامالوحيبرحاهوتسالوحينزولعندتعتريهكانت
التجاها

قرياأكمااآفاءاتهماافعلتاقيبفلرفوآقاغفايقالوتدانةفنومةنامرآغفى
ممصبقرةأواأةاساازهـ5و



3

القرآنمنينهطوالصالشتاقجمر

اليوممطالشتاهفياحداهماإشينلةالكلفيافهأنزلالواحديقال

مسلمصحوفيآضهافياقياوإصبفافيراالخرىالماالأفي
8لةالكلفيماراجعتهءيرفيسمعلبهالثهصلىاللهرسولراجعتمعرعن
وقالعدريفيبأصبعهطعنحتىفيهاليأظظماءشيفيليأغلظوما

عنالمستدركوفيءالنساسورةآخرفيالتيالصايفإلةأالتكفيكريا

إفىااآليةمعتأماسقاللةالكلماالئهيارسولقالرجألانهريهرهأبب

الوداعحجةسفوفيثذوكانلةاافييفتكماللهقلالصيففينزات
دينملكمأكلهتاليوموقرلهالمابدةؤلكالؤنزلماالصينيمنذيخه

الذينوإلةاللهالىفيهعرنقىيوماوانقوا

اطرشدةفيكانتفقدتجوكغزوةفيانازلةاالتاالمينياانو

يةاالالتبعوكوسفرآقاعداقريباعرضانلوتعالىقولهذلمثن

عباسابنكنجريرانجأأخرجه
بونلنخوعقناانماليقوانسأقهمولئنتعالىقولهذلكنو

ركلناعنحاثمأبيابنأخرحهاآلية
اآليةالحرفيتنفرواالوقاوالعالىقرلهثذومن

فقداالحزابمورةكلالخندقغزوةفيالتيالتاالاشقافياومن

عليماللهأممةاذبروااهنواالذينأيهايااليقولهثيواجمىداشدفيكات
اآلياتتروهاإاوجودأكارعيهمفأرسافايردأءجااذ



ط

المدينةاليفيمنماحملبهر

قالأنهعازببنءرأأأعنالبخاريأخرجفقدسبحسورةذلكمن

يوبنمصعبوسمظيهاللهصلىالنيأصحابمنعلباقدممنأول
رءاثموسعدلوبممارءجائمالقراقلمجعأليقراتناميهومأموابن

أهلرأيتفاوعمعليهالئهصلىافبىءجاثمدعشرفيطاباابن
هذايقولونانوالصإلالوالئدرأيتحىيهفرحهمءبشينرحواالمدينة

ربكاسمسبحقرأتحتىجافا5ءجاقدومملمعليهالئهصلىالثهولر
المفصلمناااصورفياالعلى

مكةالىالمدينةمنحملماجر

فيهتالقراماطالشهرعنيمأرنكنعالىقولهذلكمن

باالرمنبتيماوذرواافهاتقواآمنواالذينأيهاياتعالىقولهذلكومن
ةبراصدرسورةذلكومن

اطبئعةاليةالمدمنملماحذكر

علىترأهااباأبيبنجضأنثبتدفعريمسرةىذمن
مسندهفيأحمدأخرجهلنجاشي

مدالةبهذأتتعأقامثألت

االولمىكالص

إإتآلبمنزامتاقيااصورابعضفيبثاادالئلفيالببهتهقال

منهوالمدنيكلاإننولحكلالحصارابنوقالحهافألحقتبالمدينةنزلت



3اال

االجئهادمكلىءاالستثنافياعتمدمناثاسمنأناقالمستثناهايات

ببياناالئمةبعضاعئنىقدالبخاوفيشرحفيحجرابنوقالالنقلدور
األأرهفذلكعكنهىوأمالقالمكبةورافيبالمدينةالتأالمننزلما

ذلكمنشيئاأذكرأنرأيتوقدنادرا

مدنيةفيهاإالتسوربهيةذممر

انهفتادهعفحبانبنتالثأبوجأضاالعرافسورةثذمن

ابحىحاضرةكانتالتيالقريةشواسألهمإلةاالمكيةاالعرافتال
مدفيادمبنيمنربكأخذواذاليهنامنغيرهوفال

سورةقالانهقتادةعنالشيخأبوأخرجابراهيمسورةذلكومن
الىكفرااللهنعهةبدلوايناذااليقىألممدنيتإسإشينغيرهكبةابراهيم
القرارفبثس

لمالةاالالروحصيسألونكوهامناسعئنياالسراهسورةثذومن
سؤالجوابفيبالمدينةنزلتإنهاقالأنهمسعوابنعنالبخاريأخرجه

اليالود

يهيةآياتفيهامدنيةسووذكر

اآلييماكقرواالذينبكيمواذمنهاتثنىاسإالنفالسورةذللثؤن

هذهفيفالانهعباسابنعنتماذلكوبرذبمكةنزلتمقاتلفال

ينةاإافينزلتانهااآلية

إالتأرجاالمدنيةنحدهفانهاقتادةقولفياطجسورهثذومن
كتابفيالنرنافيالفرسبابنالمعروفمحدبنالمنعمعبدالعالمةوقال



يأل

ئبراإلنكوقيلىاإلياتخحمأنهذانلهآلمهـيةانهالقيالقراقأحكم

يالىرعمولمنقبلكنأرسلناوماإالبيعأراالمدنيةوقيلإالت
كتلطةبوقعل4وغيرهاضخعماكالهقامدنيةالهاوقيلوغيرهلحثادةقاله

الجهإرقولوهووميئمدفطفطا

الءميمفيةعلىأنهاالجيووالنرسابئحظلاطديدسورهذلكومن

مكيابكوقأقصدوهابعثبهلكقمدنياقراتافيهاأنوالخالفمبهنةاشهاقوم

الثايخةالصآ

لهمابههـرقعالقرانمنبانوالمتأخريئالمنقدمبغمناعةصرح

خوأتممذمنوذكروموعظةتذبمسالةاالنزولالحصارقدينكررابنقال
قوهوذعرأدوحاايةمنهابنعنبرؤكرالرومسورةوأولالنحلسورة

االآقهواينآاذواءيئالانمانعالىفولهمظببضيموذكرالفانحةمنه
قدةالقرانضلومفيابرهانافيكتابالزكضمحدالدينبدرالعالمةوقال
نعيانهوخوفسببهثعندحدبهوئديمساألنهتعظبمامرتبنءالثييقزلى

سورهفيوممبدةاالالروحعألونكولعاليقولهمظجمرثم
قالهودممورةفيولةاالالنهارطرفيالصالةأقمتعالىوقولهءاالسرا
هبالمدبنةنزلتاأنهماعلىيدلنزولمحاوسببمكيتانوهودءاالسراوسورة

كدلكعرةبعدمرهنزلتاالنهمااشكللوالبعضهمعلىذلكأتكلولهدا
هلالوجوابكلكةسريهنلىجوابأنهامناالخالعىسورةفيماورد

سؤالمنسببدثقدانهيهذلكفيعمةواطقالبالمدينةالكتاب

مأالافيوسيضشهاماذلكقبلنزلوقداتةنزدتقتعضيثةأوحافى
4ناييال
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هنلىثعضمنوبأكابهاالمتذكيرابعيمهالةاالئمكوسلمعليهألثهتص
قراهاالوكمالءلقراجماالكعابفيالسخاوييئالدفيعلمالعالتوقال

ثانبةنزوطافائدةفاقيلفانمزجمغالفامحةبنزولالقولحأنبعد
قيةبةاالفيوترلتواحدحمرفولمرةأولنزلتنكؤنأنبجوزقلت

ذلكونحواللمراطوالراطثومانحولمكوجعها

نحصيلبأنلمهونزولهرتكانالقراهنءشيكوقوقدأنكربعضهم
نزلبمكةنزلماكليكوناننهبلزموإتفيهالفائدةحاعلهوما

محنىالبأنهوسنةصالقرآنيعارضهكانبريلفانأخرىعرةبالمدينة

لمنبقرلموسعليهاللهصلىاللهرسولعلىينزلنجبريلأنااللالنزال
هـاياهفيقرئهقبلمنبهنزليكن

فبيه

وماالروحإلةفييقولودالقراتمنءشينزوللتكررالمنكربنان
ازالةفيفوهذابالورالمبماآلالملحقةالمدنيةالتاالمنانهاهاشا

مدركاوأقوىهسلأقربوهواإلثكال

فبهاقالصددهفينحنبماتتعلقعبارةالمحققينبعضذكروفد

بنوكانتقالانهاطدريسعيدأبيعنعحيحهفيبخاريالروى
انالةاالههنىفالنزاتالمسجدقرباليانقلةافأرادواالمدينةناحيةفيسلة

عليهاللهصلىالئهرسولفقالوآثارهمقدمواماونكتبالمولىنصنكن

نكرهاعنحيحهعفيصهامروىوقداتابمارأتكتبدسالةوآيابني
سلةبنيوقصةءصكيةلمسسوردفاتننطراقولاهذاوفيوأنسجابر

يالاقهذأمنوأحسنمدوحدهالةاالهنهانيقالينااليالمدينقي



ل

منأماعندهابهاوذكرواخليهاودلتالقصةهذهعندذكرتيةاالهذهان

هذالعلوالنزولطفلكعلىفأطقجبريلمنأووسلمعليهاللهعلىالنى
مرتيننزلتذلكثظافىفيتالمنمراد

لثةالثالمةالعه

الناسخمعرفةالنزولفيذلثوتزيبوالمدفبالمحيمعرفةفوائدمن

ذلكمعرفةفييرجعواكاالنسخفيهاوغالتيالقرآنمأحمنواننسوخ
معودبنعبداللهشديدةععايةلهكانوكنناوالماالصحابةحناظالي

كمابمنسورةفزاتهاكبرهإلهاليواللىلطقأنجهءخاريالهاخرخ

فبماعلموأنااالاللهكتابمنإدةأنزلتوالأنزلتأبئأضموأنااالالله
اليهلرجمتاالبلتبافهاللهبكتابمنيأضاأحداأتلمولوأبزلت
حذلثاناالمدنيةأوميهةهيالسورهلبعضفيخالفوغوق

الخالفانعليمنسوخوالناعمخفيهاليعاقيالسورافيوغقدجداقلته
وهوميهةامهاثبتفقدالقاتحةفيكالخألفوذلكبهالبععدذلكبعفىفي

عنهالقولاهنىعمحفانمدنيةبأنهاالقولمجاهدعناشتهروقدالجهورقول
هفواتهعدتمنإكاملوامنهمفوةالففملبنالحسمبنقالذالثكاكان

فخسميكالصيببصن



ال

ألثاقيماألفصد
مانلدفيهبنلكيعلقومافيالمرنزولكيفبةني

اإلولىالمألة

أنزاناهاناتعاليؤالالقراتفيأنرلالذيمانؤشمهرتعالىاللهلة

العدرابلفي

أقرالثألئةعلىالقرآضاانزالفييهفيةاختات

بعدئزلثمواحدةاقدرجملةاليلةالديخاعماهافينرلانهأحدها
وعشرينفيحمهىأوسنةوعثرينئألثأوفيسنةبئعمعرفيمنحادلك

ابعصةابعدبمكةوسمعديهاكهصلىاقامتهمدةفياالخالفحسبعالسنة

عريننءفدرليلةعثعرينفيالدنباسماهالينزلأنهالثافيالقول

فيوقيلسنةوعثرينثلألثمنقدرليلةوعشريئثألثفيآلوفيل

مايقدرالنهليلةكلفيوعشربنضقدرمنلبلةوعثرخمس

السنةخفيمنجاذلكبعدنزاالسنةمسفيالهاقىالي
كانانهيحتملفقالبئالرازيالدينرالعألمذكرهالقولوهذا

صماهالياللوحمنمثلهااليانزالهالىالنامىقدرمايحتاجليلةفيكليخظ

نظهاحتماالجعلهالذيوهذااالولأوأوليهوهذاهلئوقفثمالدنيا
دالمالرديالحلييمقاتلبقولقالوممنحيانبنمقاتلعتإيقرط

الذينإلةبالعريرعهداالقرآناخرهابابنقولويوأفقه

فيمنحماذلكبعدقىلالقدرئمليلةفياقىالهابتدأأنهاثالثالقولى



صب3سا

وغبرهالشعبىقالوبهاالوؤتماكىمنمخعلكةأوقات

في4اطرواهماهءلىيؤوثررن3االذهبواليهأشالراالالوالقول
فيالدنيمامممااليواحدةجملةالقرآنأقىللةانهعباسابنعنمشدرى

شرطليصحإطاكمقالمعنةعثريئفيذلكدنزلالدرئمليآ
مرجبنسعيدعنحانجهةمنالتفسترفيالنسائيوأخرجالشيخبن

هواشاجملةنرةالىبيتالطاللىنيمننالقرفصلفالائهعباسابنعن

اطبالنياوأخرجوغبرهالسافياوفهاالشرسأيافيهووحسانصيح
مماافيرمضانشالرفيالقدرليلةفيالقرآنافزللةأنهعباسابنعن

بهالبأسواضادهنجوماأنزلنمواحدةجملةنيااللى
شبيه

سنةوعشرونثأوسنةععرونواخرهالقرالطأولنزولين

ثيهالنهعلىاقاتمدةفياالخالفمملىبنيوهوسنةوعشرونكىأو
وأعثرهضوئلةععثمثألثوقلعثعرفقيلابعثةابعدبمكةلمو

القراقمنشيعليهانزلكاوكاعثرأنهابالمدينةاقهاةمدةفييختلف
كزاسورةفيحذهضحراياتاالمفزقاتفيويقولبكتابتهأمر

نيةالثاألةالى

الحاجةبحسبيخلنالقرآنأناالحاديثءاستقرامنتبينقد

فيعشرإالتنزولصحوقدوأقلوأحنروعشرإالتإالتخس
وعحجملةالمومنينأولمناياتعثرقىولوصغجملاالفكقصة

غيلةخفتيموانقولهاحهذبعفىإلةوهعماوحدهااضرراأوليغيرنزدلى



03

بعفىإلةوممباآليةأنزوكبعدآلفياآليةاخرالمى

شبنواالاآليذمفرقاينزلالقرآنالوقفمابفييالنكزاوفال

ذللثمغكئروأواالرخالالثوا
سعيدأبركانقالانهنضرةأبطريقمنعساكرابنأخرجهماوأما
جبريليخبرأنويبالثإالتوخصبالغداةإالثخسيعلناالحدىي

علىانيىالىلقاؤهأصحانمعناهفانكىآياتإالتثههلىبالقرآقنزل

القدربهذالنزالهاقيالاليهيلكلتئميحفظهحتىالقدربهذاوسمعليهالله

لناقالدينارقالبنخالدعغاليهقيأخرجهماذالصالوضحوصةظ
عايعوسلماللهعلىالنيفانإالتضإالتضالقرآننلهواالعاليةأبو
خساخاجبريلمنيأخذهكاق

لاالومنءجعامانؤلوهمنهمفرقامانزلالقرانمنالعلماهبعفوقال

اقرانغابى

يلملمماقولهالىمنهاماتئلأولءاقرأورالقصارافيأمثلظومن
قرضىقولهالىشهامانزلأللحىوالف

يكنوادتووالكوثرواالخألصالفانحةسورهالعافيأمثلةومن

والمرسألترالااالسورفينيوءنانحمحتواوالنمر

عباسابنعنوالطبرانيعبيدأبرأخرجفقداالنعامسورةذلكو
مللثالفسيعونصاالجملةليالباالنعامسورفرلتقالأنه

جملةترلىأضهافياراردالحديثفتاويهفيالصالحإناقاللكغ
ءمحيحاأاسنالهفىولمضعفاسشادهوفيببنبمأطريقمنوويناه

بالمدينةمنهاإالثنزكبلواحدةجملةلتزلأأنهافرويمايخمالفهوويوقد
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غيرذلكوقيلستوقبلثألثهيكهاغفياخالوا

آاالئعاعورهنزلتلماتالأنهجابرحديثمنوايهئيالحاكموأخرج
مررالسورةهذهتبعلقدقالنموسلمعليهاللهصلىاللهرسولسغ

انهالطاقاللكنمسلمشطعلىحيحعأالحاقالاالفقماسدالمالبهة
موضوكاوأظنهالقطاسفيه

ننببه

العزيزبالقراقتتعلقعلومفياكجيرالمرشدفيشامةأبوالعالمةقال
الكثبائركجملةنزلطوهالمنجااالرفىالطلهنزفيالسرماقيلفان

الذينكفرواوقالالىتفقالجوابهشالياللهتولقدسوالهذاقلنا

الرسلقلهمنعلىانزلطكمايعنونءواحدةجملةالقراقعليهنزللوال

فوادكبهلنثبتمفرقاانزلناهكذلكأيكذلكبقرلهتعالىفأجابهم
للقلبأقوىكانحادثةفيكلديخلىكاناذاالوحيقانقبكبهلنقويأي
بهدالهوتجدداليهالماكلنزذلككزةيسنافىمواليهبالمرسلعنايةوأشد

السرورمنلهفيحدثالعزيزالجانبذلكمناواردهالرسالةمنمطبماو

فيهاقياهلكئرهومضانفييكونمااجودكانوالذاالعبارةعنهتقصرما

اميئاكالتالسالمعليهفانهلتحفظهفوادكبهتفمعقوقللجبريل

االنبيامنغبرهبخألفحمفظهليتشرضلعليهففرقبعكتبواليقرأال

جملةنزلاذاخاحفظفيمكنهقارئاكاتباكانفانه
يكتبنجيعلىنزامتالفهاجملةالتوشادأنزلتقيلفوركابنوقال

بمطكلمكتوبغيرأنزلالنهمفرقاالقراناللهوأنزلموسىوهوويقرأ



ثي

ملصومنهوالميشوحالناسعخشهالن5واحلجملةيظطلماغاغيرهوقال4ب17
فعلفعلأوقلقولرعلىانماطووشهلسوالجوإب

انهوقالواحدةجمةلىأقىالثتبسافىكونالعلمابمضرأنكرقد

فخاذلككونيرىولمقرآنكاميرفةنزااوانجالصوإبعليهليال
أحوالىهعرفةفيطولييدلهممررالمنهـرهفاوكانعندالجهورالمشهـور
االرلىالكتب

الهالعةالمسألة

االوسلمعليهالنهصلىإياعلىالقرأنزضلاملالطبئالعالمةقلل
بهفيزلالمحفوظاالوحمنيحفظهأوروحانياتلضفاتعالياللهمنالمكمفهيتل
عليهيهفياةولالىاذ

أقوالعلىثالئةهومازيسلمعليالئهصلىالنيعلىاالمفياخملفوقد
بهونزاءالمحكرظاالوحمنالقر7نحفظجبريلوانوالمعنىالفظأنهاأحد

عوسلمعليهاللهعلىوانهخاصةبالمعانيقىااكابريلانواثافي

بهترلتعالىفولهبظاهرهذاقائلسكؤالعرببلعةبرعنهاوءالمعانيتاأل

قليمكعلىاالميغالروح

ذهالعرببانةعظعبروانالمعلىاليهاقىالريلحإنوالتالت

ذللثبعدثنزاكذ14ثمبيةامربايقرؤونهالمماهاهلوانظاالله

أعلموالئهالقدربريدليلةفيالهأفىاناتعالىقولهمعئىفياليهقىوقال
مصبهتقالمالملكيخكونسمعابالهوأشياهاوأفهمأهالمماثاسمداانا
اعفلالىعلؤ



ممم

مىافيالطبأخرجهماتعالىالنهمنملسكاتلقفهجبريلأنيدويو

رجةالهمماةأخذتبالوحياللهنكلماذامرفوعاسمعانبئالنواسحديث
فيكونععؤاوخرواسجداءالعصماأهلثبذسعفاذاالئهخوفمنةشديد
المالثكةعلىبهفينتأرادكالبوحيهافههفيبريلرأسهيرغأوالم
أمرحيثفينتبهالحققاذرنجاقالماذااهالالسألهبهمماهمزفط

لمنبىقللجبريلالئهقالقممقمممانالمنزلالئهمكالجوينيوقال
ضهموكذاابملىوأمرذاافعلكذايقولاللهاناليهمرسلأنتالذي

تلكالعبارةتكنولمبهرماقالهلهوقالالنبىذللثعلىنزلنمبهرماقالهبريل
اظدمةفياجتهدالملدلكيقوللفالنفلبهثقبلمنالملكيقولكماالعبارة

والشركخدماليفيالنتهادنالملكيقرلالرسولقالفانللقتالجندكعوا
الرسالةءادافيكصيروالالىكذبيمبالالمقاتلةعلىوحثهمبتفوقالجند

بهجبريلزلالكئابهذاالنيعلهاقرألجبريلاللهقالخروقمعم
اقرأهويقولسأمالىوبسلهثيابالكالميكمبكمارتغغيرمناللهمن

القرآنهوالمافيالقععمانيضوالدهوالحرفاكلمنهالينبرفهوفالنعلى
بالقراقينزلكمابالسنةيةزلكابلبرانيردوفالسنةهواالولالقمبوان

بالمعنىالقرانهجوازروايةوعدبالمعقالسمنةبهرسجوازروايةبثاوقدتبين
يمحوأظبالمةاداهفانهالقرانوأماىبالىجبريلأداهاالسنةالنوذلك

كرةبهايحاطالمعانعلىمنهكلةكلواشمالالعجازهوذلكبالمعنىاؤهاله

قسمقسهبنعلىاليهمالمنظجعلحيثاالمةعلىاللثهخففوقد

باللفظيروىمماكلجعلووقبالمهيروونهوقسمبهالموحىبلفظهيروونه
واتحريفالعبديلافيهيؤمنلمقباأوعليهمذلكلشق

هلباناب



3فى

لتمة

الترولالناسفسركمئرمنقدإلسلفطريفةعلىاثكلمينبعضىقالط

الموأضعتلكفيلهوغالشثباهالصروفبفيرمعناهالقراقمغمواضعقي
فاناطلفطمنطمبغاكبتفسيرالقراقفىولذمرلمنحجةفصارذللث

مغبهالملثانزالئعالبمنفياظهارهالقرانبانزالالمراديقولمنمنهم

ثماياهأفهامهوبهلكااعالمبانزالهالمراديقولمنومنهمالمكلنذلك
ذالثيريقولخأءومنهمهفبكاانزاله

عزافهتابفيكالزولطفنقولاالمرحقيقةنبينانالحالأفتضىوقد

مفبأةمقيدغونفحانهاللهمنبأنهمقيدنوعأنواعثألثةوجل
بهذاوالبهذاالمقيدغيرونوعالمهما

فياأليردفلمسبحانهاللهمنبانهالمقيدزولالالوهواالولالنوعأما
بالحقبكرمنمترلأنهيلمونا3ضاباهمآفيدالذيئالىقالالقرآن
منمنزلفالقراقامحيمالعؤيزالمحهمنكتاباتنزيلحمتعاليوقال
عنعبارةبأنهالقوليجوزاطألقوالغبرهالمالوهوكألمهاليذالنه

مالكلالناللهمنصجمانعنابذاليخرخلمافاسقرأهواذاحمالمه
موديامبائاقالهمنالىالمبتدياقالهمناليحقيقةبضافانما

وانزلناتعاليقولهفءالمممامنبأنهالمقيدولالوهواالنيالنوعوأما

فيلينهوقدالعلومطلقعألفهومالكلجذساعمءإلوماةءالهعمامن
السحابمنمترلانهفعلمالمزنمنانزلنموهاتمأدقالموضعآخر
أنزلياللهصتعالبمقولهالمطلقولإشاوهوالثالثالنوعوأما
ذلكىيرالىالمومنبنقلوبفيالسكبنة
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الثاكألغحل

بذثهيتعلقوهاأحرفسبعةعلىالقوأننزولفي

اللهلىصاللهرسولقالقالانهإسىابنومساصالبخاريأخرج
وبزيدفيأستزيدهأزلفلمفراجعتهحرفعلىءبريلأقرأفيوسلمعليه
السبعةتلكأنبلغنيشهابافيقالمسلمزادأحرفسهعةالىالحنى
حراموالحاللفياليختلفواحدآيكونالذيرءاالفييرانما

يقرأحكيمبنهشامسمعتقالانهالخطاببنعمرعنأيضاوأخرجا
فاذاتهءلقرافاستمعتوسلمعليهالثهصلىاللهرسولحياةفيافرقانسورة

فكدتوسلمعليهافهصلىاللهرسوليقرئنيهاأكعبرةحروفعلىهويقرأ
هذهأقرأكمنقلتبردائهفلببتهسمحتىفنصبهاالصالةفيأساوره
فقلثوسلمعليهاللهعملىاللهرسولأقرأنيهاصالتقرأسمعنكالنيالسورة
قراتماغرعااااقرأوسمعليهاللهصلىاللهرسولفاتكذإت
هذاسمعتافيفقلتوسلمعليهاللهعملىاللهرسولاليأقودهبهفانطلقى

وسلمعليهاللهصلىالئهرسولفقالتقرئنيهالمحروفعلىالفرقانبسورةيقرأ
صلىاللهرسولفقاليقوأسمعتهاليةءالقرافقرأعلبهاقرأيامشامارسله

اقرأنيالئيةءالقرافقوأتريااقرأقالثمأترلتكذللثوسلمعليهالله
علىأنزلالقرآنهذاأنأنزلتكذلكوسلمعليهافهصلىاللهرسولفقال
تيسرمافاقرؤواأحرفعمبعة

رجلندخلجدالىفيكنتتالانهبنكعبأبعنمسلموأخرج
فالصاحبههءقواسوىةقراهفقرأآخودخلثمأنكرتهاعليهةءقرافقرايصلى



قرأعذاافقلتوسلمخليهالئةصلىالثهرسرلعلىجميعادخلناالصالةقعمبأ
لثهرسولفأمرهماصاحبه5قراسوىاحرفقراودخلعايهأبمرئهاةقرا

نفعيفيفسقطماشأعليموآاللهصلىالنيسنهؤأعليثوسلماثهعملى
وسلمعليهالئهصلىاللهولررأىفلماالجاهليةفيكنتإذوالتكذيبما
عزيجلاللهالىأنظروكاكاعرقاهضتعيمريفيفربينيغشقدما

أتاليهفرددتحرفعلىالقرتقاقراأنوافيأرسلابيافقال5فرقا

هوأنالبهفرددتمنحرعلىآقرأهانافانيةافيفرذأمتىعلىهو
ردديمهاردهبكلوأحرفسبعةعلىآقرأهأدطالعالثةالىفرذأمنيعلى

الثالهةوأخرتألمئياكفراللهمميالراايمفقلتثسألنيهامسألة
ابراهيمحىطهمالخلقالطبركبلبوم

سهعإلةرجاليقرأسمعأنهمسعودبئاللهدعهعنالبخاريوأخرج

بهفانطلقتبيدهفأخذتأخألفيهايقرأوسلمعليهاللهعلىالنبى
أحدشعبةقالأفاقرأمحسنممألكمافقالوسلمعليهاللهعلىالنيالي
فانقالوسلمعليهالثهصلىالنبىانأكبرعلميأيثالحألهذارواة
فأهلكوااختافواقبلمكانمن

انهمسعودبخاعبداللهعنالمابريجريربنمحمدبنجعنرأبووأخرفي

احؤتسبعةعلىالقرآناقرأأنأمرتوسلمعليهاللهلىعاللهرسولقالقال
شاةفتكل

انوسمليهءاللهصلىالثهرسولقالقالانههريرةأبيعنوأخرج
ذكمالتخضمواولكنحرجوالفاقوأوااحرفسبعةمكلىانزلالقراقهذا
برحمةابعلىذوالبعذابرحمة



قاقسممعتأنهااالنصاريأيوبأبيامرأةوأيوبأمعنوأخرح

أصبتقرأتفاأحرفحةصبعلىالقراننزليقرلومملمعليهاللهعلىالمبى
بئععرنحوروايةمنأحرفسبعةعلىالقرآنأنزلحديثوردوقد

نوانرهعلىأبوعبيدنصوقدالصحابةمن

نوردأنرأيناوقداختالفابهيراالسبعةباالحرفالمرادفياختلفوقد

فنقولايرادهالحالمايقثغيذلكفيقيلتاليوالاالهنمنا

بهايقعإفبااالوجهالسبعةباالحرفالمرادانثرلطاالقولط
ةالقراهفياالختألف

سبعةذلكبهايقعالتيواالوجهقالنكوهنحاومنقتيبةابنقولعو
ئضازكاتبدوالمثلصورئهوالمعناهليزوالماتتعيرحركتهأولها

والرغبالفتح

والماضيالطببلفظضدباوباصكذلةبالفعلمايتغيروثانيها
وننشزهالتشرهامعلباللفظمايئغيرهااوئا

وطلعمنضودطلحمصلالخرجقريبحرفبدالبأمايتنيرورابعها
ضودمن

بالحقالموتكرةتءوجامئلاهأخيروابالعقدبميتغبرماوخلسمها
بالموتالحقوسكرة

خلقوماىواالوالذكرمثلنقصانأوبزيادةيتغبرماوممادسها
أكطواالالذكر

اصوفوكافيشاكناهكامثليأخرىكةبأبداليتغيرماعهاوسا
المنفو
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وقعتالرخصةبأنالدإلئلكتابفيثايتجمنقاحمحمذلمكي
روفافونيبكانواوانماالرصميعرفوالالبمتبيومئذكثرهموأ

الخالذيةابناليهذهبماتوهيمانذلكمنالبلزمبأنهوأجبتونحارجها

باالشقراعلاطلعوانمااتفاقاوغذيثكورفيالمذاالثحصاريكونان
سبعةعناليخرجالمالاللواغفيالرازفيالغضلبووقالم

االخالففياوجه

وألنيثوتذجممروجمعوتثنيهأفرادمنءاالسمااخالفلاال
وأمرومضارعماضمناالفعالثعريفناخالالمافي
االعرابوجوهلثالثا

يادةوالزالنقصاضالر

والتأخيرالتقديمالخامى
االبدالالسادس

واالدغامتفخبمواوالتوفبقواالمالةكالفتحاالفاتاختالفالساج
ذلكونحوواالظهار

ومنكرهاوضعيفهاوشاذهايحهاعحاتءالقراتتبعتالجزرفيابنوقال

عنهاالنخرجاالختألفمنأوجهـسبعةاليترجعفاذا
اليخلعووالصورةالمعنىفيبألتغيرالحركاتفيربتغاماوذلك

يماتربهمنادمفتلتىنحوفقطالمعقفيبتغيرواماسبوجوبحسب

نحوذلكوعكمسوتتلوتبلونحوالصورةالقالمبتغبرالحروففيهـأما

والعأالتقدبمفيوأماءفاسعوانكوفامضوابتغيرهماأووالسراطراطال
ووعىأوصىنودالنقصاصالزيادةفيأوهويعقتلونقلونفىسردى
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عنهااالخثالفينهرجألسبعةفهذه
والتحيفثمامواالوالرؤمواالدغاماالظهاراختالفشكلوأماقال
الفظافييثنوعياذااالختألفمنليسفهذاواالبدالوالنقلوالثسهيل

يموتانعنتخرجهالأدائهفيالمتنوعةالصفاثهذهالنأوالمه
ءواحدالفظا

مىأوجهسبعةالسبعةباالحرفالمرادانالثافىألقورلى

وأظرواسرعوعجلوتعالوهبماقبلمخوالمحتلفةبااللغاظالمتفقةالمعاني
اذووأتفيالغبخاتوكاونكوهوأعهلوأخر

علىوأنكرواالعلمأهلأكثرالقهلهذاوعلىالبرعبدبنمرأبوقال
يقرئانومحاللعضلغةلعضهااليرتالعرالنلغاتانهاقاء ألله

االحرفالسبعةبعنيفهذاقاللعهبعيرأحداوآعليهاللهعلىالنبى
عيدنةبنسفيانمنهموالحديثالفقهأهلجمالورعنداالحاديثفيالمذكورة
وغيرهموالطحاوفيالطبريجريربنومحمدوهبوابن

قالجامعهمناتريخبكابفيوهبابنوذكرالرصدابنقال

ذكرالثهاليفامضواابالخماربنكلفرأمامثلنقرأانأترىلمالكقيل

أحرفبعةسعلىالقرآنانزلوسلمعليهاللهصلىالفهرسولقالجائزذلكقال
فيباخالفهمأرىاللكماقالويعالوننتعذوثلمنهتيمعرمافاقرؤوا

مالسألتوابئقالمصاحفوالمالناسكانوقدبأساذلك
بنأقرأعبداللهقالمالكوأخبرفي4ذهبليفقالغمانمصحفعن

هالالينبميقولالرجلفجعلاالثيمطعامانرقوماشجرةأنرجالمسعود
واصعذالثانأرىنعمقالبذلكلقرأأنأنرىلمالكقلتالفاجرطعام



ا

ةالقراتجزأواغاالمالةغيرفيبهيقرأانعنديمعناهالبرعبدابنقال

أخبارمجريريوانماعليهاليقطعمانءمصفماعداالنالصالةفيبه
فيقوأفيهنمالمثقالوقدردهفيالقطععلىأحداليقدملكنهاآلحاد
لمالمصفيخالفمماالصمابةمرروغيرهمسعودافيهءبقراةط
هءورايصل

فرأينافيهارأيهبيمانوتفسيرهمقدمةفيالمسألةهذهالطبريذكروقد

لحدبثروايتهأوردأندجعفرأبوقالملخصاذلكفيقالهماهنانوردأن

نزلالذيأنوثبتفصغنحتلفةطرقمنأحرفسبعةعلىالقرآنانزل

ألسنتاانمعلوماكاناذالجيعدونمنهاالبعضالعربألسنمغالقرانبه
احصاررعنبعجزبماسبعةكرمنأولفاتها

عايموسلمافهعلىالنيفولمعنىانعلىبرهانكوماقائلالقالفا
أحرفممبعةلىالقرآنأقرأأنامرتوقولهأحرفسبعةعلىالقرآدغنؤلى

دونألسنسبعةعلىتهءبقراوأمرلغاتبسبعنزلانهمنبهادجمتماهو
وقىهيبوقىغيىوزجرربأنزلأنهمننحالفوكماقالهمعناهيكونأن

منذلكقانليعالتفقداالكاللمنونحوذلكلووقصصوجدل
االوخياراالمةسلف

ذكرناتقدمالتياالنجارتأويلانيدعواأقاواذلكالذينأنلهاقي
غيرهدونالقراقجمهانزلالنيالسبعةاالحزففيقاوهاكمتمازهولها

أوجهسبعةعنزلالقرآتانأخبرواواغانحالفالقواناذالثفيكون

عنذلكمنقالواالذيبمثلرويخاوقدقالواكماثذمنقالواوالذي

لبعضهاذكرناتقدمقدأخباراأصحابهمنجماعةوعنوسمعليهالثهلىعالنبى



ذلثمنذكرناهقدتقدمالذيفأمااليهانتهايااذاببيانهبائيهاذكرطسنستقع

أبيبناماعيلشفضيلابرصأبيكريعبوايةبنكعبمنكبرألى

أقرأأتأمرتقالانهوسلمعليهاللهصلىالنبىعنفيهبمرالذيلحالد
هواالحرفألسبعةالحنةمنأبوابسبعةمنأحرفسبعةعلىالقرتق

فيهاالمالمعافيهميالجمةمنللسبعةواإلبوابءالسبعةاأللمممنانهمنقلناما
علاذاالنهطوالمثلاقصعىداوالجدلوالرهيبارغيبواالناالمرمن

فيدئهواطدوليسالجنةبهاستوجبالمنتصحدودهاالىوانتالعاملبها

قلناهمماءلشيظألفالمئقدبنمقذلكقالمنقول

عمرعنالثابتةالرواياتمنلهذكرناتقدمماقلناهماصحةعلىوالداللة

قالفالقرتفيغارواأحهمفيكعبوأبيمسعودبناللهوعبدالخطابابن
فيهاخكمواوانهمالمعافيمنذلكفيمادونالالوةننسفيبعضابعضهم

فيجمبعهمعوئيثممنهمرجلفاسعقرأكللموعليهاللهصلىالنبئالي
النهصلىانيصالاياعيبهلنصودهضهمارنابحقاختالفهاعلىضهمءقرا

القراقأقرأانأمرنياللهانجمبعهميبهتصوممندمنهمارتابلذيوسلمعليه
احرفسبعةعلى

باقاقألفاظاختالفهوانماإسبعةااالحرفاختالفانوضحمد
ذلكفيقلناياللىبمثلواحكلماختالفموجبةمعانباختالفالالمعافي
انيسعودبئاللهعبدقالوالخلفالسلفمنجماعةعناالخبارصحت

فانماوالننعلأوإياتمعلهواكافاقرببنمعقارفوجدنهمءالقراسمعتقد
حوثنفالبحرفعلىالقرآنترأمنوقالوتعالهأحدأهوكقول

ئرهالىعنه

6إنالياا



االمرمنالقرآنمافيقرأمنهذابقولهنلممسعودابنانمعلوم
مافيهقرأومنأوالوعيدالوعقمنمافيهةقرااليعنهفاليتحولنأوا

اثلأوالقصصمنمافيهةقراالىعنهنمتحوليفالأوالوعيدالوعدمن
عنهرنجةيخرهاليعنهفالينحولننهقراوحرفهرفهفرأمنلنعنىانما

أصحابقرأمنمنكضاوبكرفزيدبحرفأوأيقرأبكرفومن
رغبةغبؤالىعنهيتحولنفالالسبعةاالحرفببعضوسلمعليهاللهصلىالني
مطذلككفرنجيمبعهمنمحرفاللكنربجهبعهعضهكفريالكنرفانعنه

السبعةاإلحرفقرأيمعضهنبعضةءقراماوصفنامنبالحرف

أشداليلاناشئةانلةاالهذهقرأأنهأنىعىاالعمشوروى

أقومالأقومممطانماحمزهاباياالقومضلهقالقبالوأصوبوطأ
واحدوأهدىوأعموب

النبىائيائيلوميجبرائيلأننبهتقالانهمحمدعنايوبوحدث

ديلملهفقالحرفينعلىالقراناقراجبرائيللهفقالوسعلبهافهصل

حققالطاستزدهئيلميلهفقالاحرفثالئةعلىالقراقاقرأقالاصنزده

هونمطوالامروالوالحرامحاللفيالتحتلفمحمدقالاحرفسبعةبل
واحدةيحةاالكانتانتناءقراوفيقالقالواقبلومتعالكقولك

واحدةزقيةاألكانتانمسعودأبنةقراهفي

علبهاللهصلىالنيقولتأويلكانفاذاقاثللناقالفانجفرأبوفال

فيحرفافأوجدناوصفتماعضدكاحرفسبعةووالقرآنأترلوسلم

نجدذلىلمفانواألقولكبذلكفتحقلغاتبهمبعأمقروالتهكتاب
قىلأنهذلكنأويلأنزعمنقولكصحةبعدمكلمعلوماكلنكذلك



ا3

وفسادواثلمصصواوالجحلدارجميدوألوعداللنعهألاإلمرمعانبسبعة

متفرقةسبعالقرتقفيلغاتالسبعةاالحرفصأنذلثفيهولأوقو
بعضلكماظااللسررمختلفةالعربقبائلمناحبالفاتمنجميعهفي

ذوفسادهيجهطالبماالقولاليبذللثفتصرذلكفيالنظرعنلممن
حانتاذاالسبعةاألحعرفالنلبذىعلخطوهيثعبسوالعقل

يهتابيناختالظذمنحرففغيرموجبالقرآنجميعفيتفرفةملغات
فالمصفيبههوماعلىوأحدةتالوةالحرفذللثيتلواغاتالكلالن

عنهمرويالذبئاخنألفوجهبطلذلىكذلككانواذاأنزلماوعلى

قارئملىوسلمعليهاللةعلىالنبهطأمرمعنىوفسدسورهةقرافياخلفواأنهم
لفظفياختالفايوجبهناالثمعنىالكلناذ2ماعلىيقرأهأنمنهم
والمعلمالقومناخعالفهناكيكونيجوزلنكبفمعنىفيراقاالوال
فياالختالفعنهمرويالذينكأاطبرمحةوفيأوجهذيغيرواحد
فناهوعدمماعلىوسمضلبهاللهعملىاللهسولعهدعلىالقراقحروف

سبعةأحرفهيأفاامبعةااالحرفبأنالقولفسادعلىالداللةأبيغ

ءالمعافيباتفاقواحدةكلمةفيمختلفةاتلةأنهاالالقرآنورمفيمثفرقة

وسلمعليهافهعلىانجملىاقولنأولجهفيالقائلهذاقولتدبراذاالمتدبرأن
متنرقةلغاتسبعاأذلكمعىأنهءوادعاأحرفسبعةعلىالقرآنأنزل
رويتباالخبارالمطلقيلهواعتأللهذلكقيلهمنبجمعئمالقراتجمبعفي

وهلمئعالقولكهوبمنزلةقالأنهناموالتاالصحابةمنعنهذلكوىعن
اآلتناقراهفيويراألزقيةاللهمبدةقرابمنزلةهوقالبعضهموانوأقبل

وأدطالعهمقاذلكنيمفسدةحججبماانعلمحجعمنذللثأشبهوماصهت



ثينءالقراىاعندهالقراتبهنزلالذياذصجهمفمادةفيهفاللته

نافةكلالنذاكجميعالملمأوأقبيلأوتعالوأمازقيةواهاصبماما
اطرفاوالكلمةرغالعرإقمنأوحرفيمةفيعندهالسبعاللغات

بقوللقولهاعتاللهبطلذككذلككانواذااإلخرىاللغةفيهيالنى

نحتلفةألفاظتالطهذهالنوأقبلوئعالهمبمنرلةذلكقالىمن
عنهحكيناالذيالقولهذاقائلأبطلوقدواحدمعنىاتفريلفيمجمها

بذلكغتبفقدالقراتمنواحدحرففيالسبعاللغاتاخماعقوله
ثذفيالقعلليسلهقيلجعةقولهوافسادهبقولهلقولهحجتهافسماده

بهااللهأقىلإلتيالسبعةاألحرفبلوصفتالذينالرجهبنمنبواحد
واثفاقااللفاظفباختواحدهطمةواحدوحرففيسبعلغاتصالقران

االلفاظفيهنختلفمماذلكونووالطوتعالوأقبلهلمائلالقالمعانيكقول
المعانيفيوتتفقالمنطقمنبفروب

امقروواحدأحرفانبدالثهكتابمنموضعأفيفنيقالفاق
منادعبتماصحةلكفنسلمالمعنىمتفقاتااللفاظغتلفاتسبعبلغات
آنأخبرناوانمااليومموجودذلكأنندعلمأناقيلذلكفيالتأويل
مامخوعلىأحرفسبعةعلىالقرآنأنزلوسلمعليهاللهصلىالنيقولمعنى
نحالفوناادعاهمادونوعمفناماهولهاذكرنائقدمالتياالخباربهتجاه

يناانيطلىذالصافي

علطثذفياالهركانانموجودةغيرتةالسهاالحرفبالفاقالفان

ةءالمراباروأأمحابهوسلمعليهاللهصلىاللهرسولأقرأهنوقدوعفتما
فافرفعتأنصختوسدمعليهاللهملىنبيهعلطعندهمنااللهوأنزالنبافا



بحفظهامرواقدماثضييعفذلكاالمةنسيتهنأمورفهانسخهاعلىلداللة
مأمورةواإلمةضيعتهاوالفترغتنسخأقيلذلكفيالقضيةماأم

لملثبأيوحفظهتهقرافيبرتوالقراقبحفظامرتاالمةولكنبحفظها

رتكأنموسرةويناليهفيحنثتاذاأمرتكماتشاهاالحرفمالسبعة

جميعهاأجمعفلوأومميوهاطعامأوبعتقاماتءشاإلثالالكفاراتبأي
بأيفيهاالتكفيرحظرهادوناشألثافاراتالمنسةبواالتكفرعلى

منعلبهاالواصذللثفيمؤديةاللهحكممطيعةالمكفركانتءشاالمألث
بأيتهقرافيوخيرتتهءوقراالقراقبحفعلأمرتاالمةفكذلكاللهحق

حرفعلىالمباتعليهاأوجبتالعللمنلعلةفرأتتءثاالسبعةاالحرف

تحظرولمالباقيةالستةباالحرفهءالقراورفضواحدبحرفتهءقراواحد

بهتهءقرافيلهأذنبكاقارئهكلحروفهبجميعتهءقرا
سائىدونواحدحرفعلىالثباتعليهاأوجبتالتيالعلةوماقيلفان

بيجاناذرغزوفياتجمعاالخبارأنهرواةعندئتقيلقيقالباالستةاالحرف
كادحتىفيهواختلفواالقرآنفتذاكرواالعراقلوأهالشامأهلوأرميفية

عثماناليالقرآنفياخعالفهمرأىلمااليمانبنحذيفةفريفتنةدنهمتكون
مملبصيبهمأنالخثىواللهافيحىالقرانفياخعلفواقدالناسانفقال
شديدافزعالذلكعئمانزعاالخعألفمنوالنصارىالبهودأصابما

معهادازيأمربكرأبوكاشاالثيالصحففاستخرجحقصةالىفارسل
مصحفعندهمنكلعلىوعزماآلفاقالىبهامصاضوبث11ءفنسخ
ذلكعلىاالمةلهتفاستوعرقهأنعليهجمعهمالذيلمصحفكالف
فىباالحمةاطالقمفتركىوالهدايةالوشدذلكمننعلفبماورأتبالطاعة



فى

ولمنالقسهامنهاونظرالهمنهاطاعةفىكهاقيالعادلاماههاعليياعزماليالستة
وضتآثارهامعرفتهااالمةمندرتحئىهلتهاأهلسائرمنبعدها

ملىالمسلمينتعاجووكوأالرهافورمابهاكةالقراهألياليومإلحدفاليمإلل
مناالفظرولكقمنهاطثعومحةحثااممنهاجحودغيربهامنالقراهةرفض

الذيالواحدبالحرفااللنللمسلماليوههقرأفالديهاأهلولسافىالنفسها

الباقيةالستةاالصفمنعداهماددنمحالعااشذقامإمالمماختاره

اقرأهموماقراعفىكجازلهموجمفمعرفتهفمعقتمنبعضقالطفان
لمبذلكاياهمأمرهانقيلنهاءقراوأمرهموسلمعليهاللهعملىاللهرسول
نتلوهاةالقراهالنورخصةاباحةامركاننماواضىويبهاتأمرائالت

السبعةرفاالتمكمنحرفبكلالعلميكونانلوجعبعلييمافرص

االمةقواهمنالشكنرويزيلالهويقطعخبرهالحجةبنقلهتقومعنعند

بياالقراعةفيزااتهمعلىدليلاوضحلكذذلكفعلفىكهموفي
عضيجةاطبنقلهثحبمناالمةمنالقراقةتمفيونيانبعدنحيرين

جمبعنقلبتركهمالقوميكنلمكذللثذلككلنفاذابعةالاالحرفتالث

الفعلمنعليهمالواجبكنبلنقلهعليهمكانماتاربهغالسبعاتالقرا

القامبمنوأهلهلالسالمالنظرهوكلنذلكمنلوافهالذيكاناذمافعلوا
االسالمعلىالجنايةاليكانوافعلوهلومافعلمنمأولىاجبمليهماكبفعل
ذلكمنالسالمةاليمنهمأقربوأطه

ونسكينونصبهوجرهحرفرغفيةءالقرااختألفمنكانمافأما
النيقولمعقفالصورةاتفاقءاحرالىحرفونقلريكهؤحرف

معلىمالنهرلأحرفسبعةعلىالقراقأقرأانأمرتوسلمعليهاللهطصل



4ال

يوبخبالمعنىبهذاتهءقرافيءالقراأخلفتمماالعرتقاحروفاالحرفننأن

االمةءلمألمنأقولفيبهالماريبهكنرالمرا

القرآنبهانزلاؤالسبعةبااللسنعلممنلكفهلقاثللناقالفان
ةقالقراقىقدالياسالستةإالأماقلناالعربالسنهنهيااللسنواي
التياإلسبابءبهااليومنقرألمألنارعرفندامعرفمهاالىبنافالحاجةبها

2هاقدمناذ

وخزاعةلقريشمنهاوائنبننلعجزهوامنهاكةأنقيلوقد

البيكفىألقوربى
اطنةأبرابسبعةمننالمرأنزلوسماللئكلعملىاللهدسولقولعمعنى

تابالككلنقالانهوسلمعلتهاصلىالميمسعونابنعنروي
أبوأبسبعةهناقرتقاؤفىلواحدحرفواحدعلىبابمنقىلاالول

فأحلواوأمالونجشابهومحكموحراهوحاللوأمرزجرأحرفسبعةعلى
بأمثالهوانحبرواعنهنهينمعاواكهوابهأمرتمماواظواحرامهوحرمواحالله
ربناعندمنكلبهاقناوقووابمتشابههوآمنوابمحكمهياعملوا

افئلقالوسلمعلاللهصلىانيانبلفنيقالانهقالبةأبيعنريي
ومثلوقصصوجدلوقىهيبوقىفيبوزجرأمرأحرفيسبعةعلىالقرآن

وسلمعليهاللهلىعالثهرسولليقالقالأنهبخأكعبأبعنوروي
أئيعنخففربلتواحدحرفعلىالقرآنأقراأنأموفياللهان
علىأقرأهانفأمرفيامالطعنضفربأيضلعثحرفينعلىاقرأهقال
كافشافماالجنةمنأبوابسبعةمنأحرفمعبعة

المعافيبةمتقاراالخباروهذه



علىنلاالولالكنابكانوسلمعليهالكهلىعألنيقولمعنىفأما
قدمكتابناكلكتابفهوانأحرفسبعةعلىالقراقونزلواحدحرف

بلساننزلافانعليهمأفئهطاتاللههاأنمننيعلىالمنزلةالكتبمغ
وتفسبزاترجمةلهذلككانبهنزلالذيغيرالمساناليحولمئىواحد

االلسنتلدبأيسبعةبألسنكئاشاوأنرلاللهأنزلهماعلىلهثالوةال

يحولهحقوالمفسراالمثرجماالئهأنزلهماعلتاليالهكانالتاليتالهالسبعة

معناهأصاباذأحينئذذلكفاعلئصيريرهاءاليالسبمةااللسنتمكعن

ئالهاذاوأحدبلساناللهأنزطاالتيالكتبلبعضالتاليكانكمامنرجماله
بهافهأنزلهماعلىتالياالرجمامةلهبهأنزلالذيالمسانببر

بابمننزلاالوذالكتابانوسمعلبهاللهعيلىقولهمعنىوأما
نزلبقولهعنىوسلمعليهاللهلىفانهأبوابسبعةمنالقرانونزلواحد

أنزلهمنعلىاللهمنكضبقىكماأعلموالثهواحدبابمناالدلالكتاب
اذياداودبورواطرامكزوالحأللمواالحالحدودمناياخاأنبيائهمن
علىوحضومحامدتمجيدهوالذيعيعىوانجيلومواضملتذكيرهواكا

منذللثأشبهوماوالمراخماالحمنغيرهادونواالعراضالصفح
الذيكعابناجميعهنبكويالتيالسبعةافيالمهببعضنزكالتيالكتب

بافآمتهالمتبدونيكنفلموأمتهوسمعليهالثهعلىعدانببنابهاللهخص
إالبةإلقربهبستوجبونوالجنةبهينالونمطلباذكرهتعالىاللهارفيجدون

ابوابمنالواحدالبابهوثوذكعابهمبهأنزلالذيالواحدالوجههد
الكتابذلكمنهنزلالذيالجنة

عليهمكتابهأنفلبأنوأمتهوسلمعليهاللهصلىمحداناناللهوخمى



فى9

افوزجمهاويدركونأدثهرفموانبهايناونالياالرحوهمنسبعةهأومعلى
ىاكالجعةأبوابمنباتالسبعةأوبههمنوجهنلبمأقاموهااذابالجعة

منبابكللىمكاملالسبطأوبههمنوجهبكلاماملاالنالقرئقمنهنؤل

فيبهآبهذكرهجلاللهأمربمافالعملنجهاالفوزقبلهمنوطالبابخةأبواب
هاأجمابثنثاناحربابفيهعنهألثهنصماوقىكالجنةأبوابمنباب

بابفيهافهصرمماونحربمهاأبراهنئالثبابفبهاللهاكلماولحيل
والنسليمأبوابهامنخاسبابالمبينكلحكمهواالبمانأبواجمهامنرابم

ذللثكلإنوأالقرارخلقهعغعلىوحجبلهاللهاستأثريايلىلمتشابهه

باببعظاتهواالتعاظبأمثالهواالعتاربوابهائممنسادصباببهرعندمن

النيالسبعةوأبوابهالسبعةحروفهمنالقرتقفيمانجمبعابوابهامنساج

قالهمااتمقائداابخةاليولهمهاديارضوانهالىلعبادهاللهجلهمنهاقل
ملخصاذلكفياطبرفي

ثععرفسبعةمعنىيكونانالعلمأهلبعضأنكرالبرعبدابنوقال
اإلمراولفيبعضلىبعضهمالقونمبنكرلمكذلكوكلنالنهلغاتعس

فيوهثأمالخطاببنعرفانوأيضاعلباالطغالنيظلونمنذللثالن

فتهرعلبهينكرانومحالكماقرااختلفتوقدشيقرحمألهماحكبم

كىقةدناصبعاالحرفبالبعةالىادانالثالثيىالقو
هااللسنمختلفةالعربقباثلمنأحباهلسبعةالقرانفي

افيالجستوأبوطوئعلبسالمبنالقاسمعببدأبوذهبهذاوالى
المحتارانهالتهذيبفياالزهرىوقالوغبرهم
7اثببانا
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أصلضهمفقالفأيهثرواالسبعتعيبنفيبهناالقائلوناختلفوفد
وسلمعليهاللهصلىالنبيبكرألنسعدبنبنوئمقربشتهوفاعذلى

وضبةوأسداوخزاعةثقيفاوهذيالكنانةاللسانفييخالطوهوماسئرصع
انضافوقيساومنما6هذهبعدمنئمابهااوتكرارهممكةتءبهملعرهاوالفاف
أمربابرةجزوسعاليهم

لكنانةرشالقريشاالحرفهذهمنقاناانثابمتبنممقاوقال
لكلنلقيسومنهاانافهالضبةومنهاليتيوئهالهذيلوهنهادالومنها
بهانزلالنىاللفاتنستوعبسبعةاتقرافيمفرتجائلعلىأقىقد

الدخلمنلفامهاوسلهتالفصاحةالثهتاليهاالطهيالجلةهوهنىالقرآن

القرآنفيمضرلغاتكلوأنكرآخرونكوناللهعبدبنعرأبوقال
قيسشكشمةفبكوعنعنةقيىصكثةمثلبهااليقرأشواذفيهاالن

ربشسرياتحتكبكرجعلفيفيقولونشيناالمونثكافعلوناكم

بالفغيأقيعناللهىفيقروونعنافييقولونانهمكبموغعنةنحنش
بالقرآنبرغباخاتوهذهالناتالناسفيفيقولءياالسعنيعدلبعضهمو

عنها

نقلبمامعارضمضربلسانالقراقنزلقالانهمنعثمانعنتلو

روايةمنإلنهعنهأثبتوهذاقريثىبلساننزلالقرانقالأنهمنمحنه

المدتأهلىات

بعضهوربثىبلفةالقرآشفبعضهفيمفرقةالسبعاللغاتعبيدابووقال
رهموغنابلطوبعضهصازنبافةوبعضههديلبانة

نصيطكئروأبعضمنبهأسعدالغاتابعضوقال



لفاتسبععلىالقر6ننؤلقالانهعباسابنعغصالحأيعنجا
بنسعدمنهااوارقبائلحمسوههوازنالعجزمنبانةخمصىهنها

بكرونضربنوجثمفبهممسثرضاوسلمعليهاللهصلىالئهرسولوكلنبكز
وثقيفويةطابن

عروأبوقالاوالهوازنعليالهمويقالهوازنمنهموهوالجم

حاتمأبوقالدارمبغطيعنينميموسفلىموازنعلباربالهأفصحالهابئ
ملىالنبىمولدمنجوارهملقربرسائرالعربرليعةدونءهوالوخم

بهاقرأياناليناخاتواااللفاظوأحبقالالوحماومنزلوسمعليهالله
مفربطونمنأدنائمقريشإفاث

بلنةالقراقنزلقالانهعباسافيعناحروجهمنعبيدأبوواخرج
جيرانكانواخزاعةانيعمواحدةالدارالنقالذاكوكيفقيلالبين

افتهمعليهمفسهلتقرلمش

واالزدبابالروتبموهذيلقريشبلفةالقراننزلحاتمأبووقال
ينزلوقالوالموغيرهقتيةاناثذوأنكربمازبنوسعدوهوازنيعةور

قومهبلساناالرسولمنأرسلناوماتعالىلقولهقريشبلنةاالالقران

افظرامعانعندانهالثذعلىاآليةهذهداللةالعاماهبعضواستبعد

ينالمروذالثلعضربلغةااليئزللماقرآناانقالمنقولقوةيين

وساعليهالثهصلىطاينبلغةانهااأحده
فربئىفيفيلثافميئاالثولنذكراالفاتمحأهانهاوالثايى
ةالغةافقهفيفالرسطابنفالوفصاخها



الربهـاأفصحفيالقولباب

حدئناقالءقزوبئهاشمبنىمولىمحمدفياحمدالحسنابواخبرف
قالالئهدعبيأليبناسماعيلحدثناالخشكيعباسبنمحدالحمممنأبو

ومحالهوأيامهمبانانهموالعلماالشعارهمدالرواةالعربمبناعلماوأجمح
اختارئعالىافهاقوذلكلغةوأصفابمألسنةالعربأفصحقريشاأن

قريشافجعلوسلمعليهاللهصلىممذاالرحمةفيمنهمواختارالعربجمغمن
يفدوننهيرهمحجابهاالعرسمنوفودأتفليثهووالةحرمهقطان

تعلمهمبشقروكانتأمورهمفييشفرافيويتحاكونلمحجمكةالى
وتمممميهاعليهمففمااللقريشتعرفالعربثزلولملينهمونحكممناسكهم

ئنقلهمولمشائبةتشبهـملمالمالهاعليهاسماعيلولدمنالعرجالفهماللهاهل
رهعاجلهماذوتشريفاالمئناوهجلاللهمنفضيلةناقلةمناسبهمعن

ورقةلغاضهاوحسنفصاحتهاحقريشوكانتالصاطيغوعةرتهاالدنيننبيه

مفاأحسنوآشعارعمنكالمهمتخيرواالعوبمنالوفودهمأاذاااسنا
طبعواالتينعالئقهمالالمطاتتمكمنتخيروامافاجتمععهمكلوأصمفى
عنعنةكألمهمفينجدالانلطأالترىمرباأفصحبدالثفممارواعليها

الكسروالبيعةركسكسةوالأسدوالكشكشةقيسوالعكجرفيةبم
بعبرميروقيومهلهـنعمنعالونمملعوقأسدمنتهمصمعه

فيالبيتمحوشعاملىفيالموصمكضراعرباكانتامراهاوقال
بهمواتالتهممناسئحسنوهدااهربااخاتيسمعونوقريشالحاملية

اإلفاظومصتقبعاللناتمستبمثمعمقافتهموخلتاعراأفصحرافعمالي
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لكشكشةبمأفالمستبعثيجمنغبرهملغاتفييوجدماكرذثم
لوأطذالألوغيروالعفعنةوالكسكنة

كانتبراطروفببااللفاظالمسىابهاولكفيالفارابينصرأبووقال

عنداللسانعلىوأسهلهاااللفاظمنلالفصحانمقاربالأجوديشقر

اللةلملتعنهموالذينالنفسفيماإبانةوألدناالمسهوغاوأحسنهاالنطق
قيسالعربقبائلإينمنبيالعراللسانأخذوعنهماقعديوبهمبيةالعر

وعليهمءهظمهوأخذمااكزأخذعنهمالذينهمهؤالفانواسدونجم
وبعمنوبعضءنانةهذيلثمهوالتصرياالعرابوفيالغريبفيائكل

قحضريعنيؤخذلمبالجلةو3قبائاسائرمنغيرهمعنولمئييزالط
االمعالسائىالمجاورةبالدهمالمحرافيسكنكلقممنالبراريسكلنوالعن

ممرأهلمرلمجاجذاممنواللخمالمنيوخذأفأنهحوالمالذين
نصارىكثرهموأالشامأهللمجالرثهموايادوغسانقضاعةمنوالوالقبط
مجاورفيبالحزيرةكانوامفأمنواابمنوالبالعبرانيمةيقرؤون
انوازداقيساععدمنوالوالفرسللنبطهملمجاوربكرمنوالالونان

هملخالطاليمنأهلمىوالوالفرساندالطإنكأبالبحريكانوامال
الطائفوأهكوالمنثقيفطاليمامةنوسحنيفةبنيمنوالةوالحبثلهند

الذفيالحجازالنحافرةمفوالعندهمالمقيميناليمننجارلخالطهم

االمممنغيرهمقدخالطواالعربلغةينقلوناشدووابنصادفوهمالغةنقلوا
فيوأثبتهاءهؤالعنالعربيوالسانالغةلنةوالذيألستالموفسدت

بينتءفقطوالكوفةرهالمأهلوصناعةعااليرهافصىكتاب
رب115أهصار
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المخاركالفيشرحفيالباريعحفيالعسقالفيحجرابنالحافظوفال
بحانممرياقرآناتعالىالئهلقولوالعرببشقريلسانالقوكتزللصي

وتدانئتولمنابابكورفيلىلمشقربلفةترولهوأمامبينيطص

مسعودابنالىكهبممراناالنصارفيكبطرينمنداودأبوأخرج
هذيلبلغةلتريشبلفةالناسفأقرئئزيشبلساننزلنالقران

العربمنقريشاإلنالخاصعلىالعامعطففنعليهالعربعطفوأما

داودفيأبيابنأخرجوقدلذللثحجةفهوسأاالمنماذكرهوأما

بلسانفاكتبوهالمحايغةاختافتماذاقالمرعنأخرىيقطرمنالمصاص
يشقرانسابتنتواليهعدنانبنعدبننزارابنهوومضر15مضص

عمانفولمنىالياقألفبنابوبمالقافهـطوقالوغيرهموهذيلوقيس

جميعهانعلىفاطعةداللةإثتموانهمعظمهأيقريثىانبلمالقراقنؤل
هيعنزلانهبياعرقرآناجاناهاناتصالىقولهظاهرفانقربثبلسان

إشاقراوناهمادونأوبيعةردونمصرأرادانهزمومنالعربألشة
وواحداأشاوالابريداولالعرباسبمالنالبيانفعليهنجيرهمددن

النهمئالهالثمبنيبلساننزليقولانلآلخولساغعوىالدهذهساغت
ةأبوشاوقالقريشسائوتوسلمممايهاللهعلىالنبىالىنسباأقرب
أبيعنمنزولهءابفدافيأيإيرقربلههمانالقراننزلقولهيكونأنبحتهل

ااحرفسبعةعلىاآلرانانزلبابتفريرسسيأقيكمائرهمبلنةيقرأان

نؤلئمالسبعةاالحوفأحدايروبلسانأوالفئلانهلقولانوتكمثمه
فلماجمعبيانةعميأتيكماوتيسيمارانسهلخهاا9يوناالمممبعةاالحرفاقي
ائهباصهأوالوآناةانرلكاذافلىاطأنرأكلطواحدحرفكلالناسعثطن
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الولماسبمعليهافهصلىإنيالدانلكونهعليهالناعىلحملاالحرفارلى
ءأيضامسرالبنعمرلكألمبحوعلءذكورةااالولبةمن

خليثماةأنيغيرقريثىبلنةنزلالقراقكهازاملماهابعض3قال

فصارذللمفهااختاررهمماالعربقعائلمنغيرهملغاتمنءثيافتهمفي

يقيغالفوسبألفايرقعوبذلكلنتهممن
دالجبثاقسطاصالمعربكالسجلوافيعيدأبوقالهمااقرلااهلىونظير

هومامنهاألفاظالقرآنفيرغقدانهاليذهبلمماهالىبعضانوذلك
والحبشكالرومغيرهمبلسانهوماومنهاالفرسبلسان

التراقايفيوتالواكبرهالقولاهلىوأعلمذلكالالهبعضئانكر
فراتاجعلناهاناثعالىاللهقالعريبلسانيهيهوالعجممكمنهثهـط
مبينعربيبلسانليتطوقالبياص

تعمديئفيهمنعب2أواللهعنديذلكمنوالصواببيءابووقال
أفهااالءالنقهاقالكمايةعجموأصولهاالحروفهذهانثوذجمبعاالقولبغ

أفاظمااليالعجمألفاظعنوحولتهابألسنتهابتهافأعرالعربالىشطت

العرلمجفنمبكلالحروفمذهأختلطتوقدالقراننزلنمبيةعرفصارت
صادقفهوعجميةانهاقالومنعادقفهوبيةعرانهاقال

سبعاالحرفبالسبعةالمرأدوهوانلثاثاالقوالعلىاعترضؤدهذا
االمربفنااللسننحتلفةإلسبقبائلمناحعيالسبعةالقرآنفيمتفؤأللفات

السغعندايغاتمنلغةكلالنمنالتالبيناختالفيقعلمكانكذلكلو
االخوكلايغةفيهاالتىالكلعةيخرالقرانمنفيعمةالقولبهذاالقائلبن

فبعضهفيالقراقمقرقةبعالساللناتامضهمقولموادهملكويوضح
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وغبرهماينبلههبعوهوازنبلغةوبعضههذيلبلعةبعضهوضىكلوبال

يمعنوالمبهالقائلبنوكأننصيباواكثربعضمنبهأسعداثعالهأوبعض

سبعةعلاترلالقرانهذاانوسمعليهاللهصلىلنيكولطوردمالزفي
اقاذكرناوقدالطبريأوردهإضاالوهذامنهمانيسرفاقرؤواتأنخرفس

البسططربقعدذااثفيقالهما

ت4انوسبعةاالحمىفبعةباالمراداناهمابعاألقورلى
هيبنفيبهاختلفالقائلونوقدالقرآنءأجزامنءجزشهانوعكلمان
ومحكموحرأموحاللىونصرأااقالمنقولذلكفيوالمشهورالعمبعةا

علىالنيعنمسعوافيعنرويبماذلكعلىواحنجواوأمثالهـمنشابه
حرفعلىدواحبابمنيترلاالولتابابماكانقالىانهوسعليهالئه

وحاللواقرزاجرأحرفسبتعلىأبوابسبعةمنالقراقونزلواحد

أموتمماوإشلواحرامهوحرمواحأللهفأحلوا6وأمثالومثشابهومحموحرام
وقووابمتشابههوامنوابمحكمهواعملوابأمعالهواعتبرواعظخمهيتمعماوانتهوابه
وغبرهعببدأبواخرجهربناعندمبنكلبهامنا

روايةمنإلنهاليثبتحديىهذاالبرعبدابنقالالباريفغفيقال

قومردهوقدسممعودابنللقولممسعودابنعنعبدالرحمنبنسالةأبي
فيسوأطنباقلتانمملىألىبناحمدجعفرأبوضهمانظواأهن

فيبجتسعانبستحيلانهوحاعلهبهفالمنعلىاردافيتفسبرهمقدمة
حبانابنالمذكورديثاطصححوقدالسبعةاالوجههذهاواحداظرف

أخرجهوقدسعودوابنسلمةابيبيننظرالفقطاعهئصحيحهؤفيآواظ
جمدسصلهذاوقالىمريسللسلهأعقالزهريعهـطاحوهتأوجهقي6أ
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كمااوجهبعةأيأحرفسبعةالحديثهذافيقولهفعنىعحانقمالثم
فيذحرهافدمالثالسبعةاالحرفالمرادىوايالحديثفيفعمرت

طبلاهنىكلحملهاياباالحاديثتلثسياقالناالخرىاالحاديث
وأربعةوثالئةرجهعيعلىتقرأالواحدةالكلمةاقالمرادانفيهآلظ

حالةنجوحالالصامااليكونالواحدهطوالثبراؤنهويناشةالي
ءواحده

وأيضساأحرظالتسمىهذهالنضعيفالقولهذاعطيةنابوتال

فيوالحرامتحليلفيوالحاللتحريمفيصلمالتوسعةأنعلىفاالجمل
المذكورةالمحانيمنثيننيير

صازالياشاروسمعليهاللهصلىالنهخطأالقولهذاردىالمافيوقال
علىلموناوقدأجمعبحرفحرفوابدالاطروفمنواحدكلبهالقراه
التفسيريكونأنيحثملشامةأبووفالمأحآلتاامثاليآيةابداليممخر

مالكلأبوابمنأبوابسبعةهيأيلألحرفاللالبوابالمذصور
واحدكغيرهصنفعلىمنهايقمرلمنافاألاهذهءلىالمحهأنزلهأوأقسامه

معقفيابرياقالهمامافياالقولبيانءاثافياوردناوقدالكتبمن

ملخصايهيتعاقوماالحديثاهل

القرانأنزلحديثمعقفيماقلاشهربهبعةاالراالقوالوهذه
سبعةرفاالمبعةبالالمرادأنوهواالولالقولوأظالرهاأحرفسبعةعلى

فطالىفيالضاددمءهالقرافيبهااالختالفثقعأوجه
عقوحيراتءقراصغاالحرفبالسبعةالمرادانءلماالهدعضوقال

االولالقولجمقبأنهبععرنهوجدالعضهمواستضعفهأحمدبنالحليل
الليان
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أخرىبارةعنهعبرأنهفير

فيأوجهسبعةاالحرفبالسبعةالمرادانالخاهسدايىالك
حكبماالوعلحكيماسميعامثليآليخواتم

أنزلقالأنهوسلمعليهاللهصلىالنبىعنرويمابهسالقائلودليل
فالثهحكيماعزيزاقلتاورحيماكورافلتانأحرفصبعةعلىالعران

ابنوقالرصةتاتةابعلىأوإلةعذابباتةرحمةإلةتختملمماكذلك
معانأضهاعليهاالقوتقنزلاليللحروفالمثلفرببهذاارادانثاالبرعبد

والوجهوفمسدهمنهامعنىءلثيفياليكونامسهومفهومهامختلفمتفق

وفدهالعذابيرخألفالتيكالرحمةويضاذهينفيهفاظوجهمعىيخالف

تعالياللهءأعمافياوجهسبعة3بانماالسبعةهذءالعالبعضوقال
أتلفاسالبجوزفانهنسخكاأنهعلىحملتالروايةهذهصحتواذا
اويخالفهمعناهيوافقممابيرلئهاعماببدلوا

ماذهباثباتفيقالفانهالروايةهذهينكرصحةاطفاظبعضوكأن

وسلمعليهاللهصلىالبيانذلكوبرهانبالمعنىاروايةاجوازعدممناليه
يعرضانالبراهأرادفلماارسلفالذيونبيكوفيهدعاةبكالزبءالبراجملم
فقالأرسلتالذيورسولكقالوسلمعليهاللهصلىالنيعءالدعافلى
أنالسالمعليهفأمرهأرسلتالذيونبيكالوسلمعليهاللهصلىالبي

وهوعليهمعقيلالحقوذلكنيلفظةموضعفيوهموللفظةاليضع

السألمعليهانهيقولواانالمتلينللجهاليسوخفكيتوننيرسولالسألم

علمسميعأوغفوررحيمحكبمعؤيزبمناقرانافييوضعأنيجيركان
مايكوثتنبيهنجاعنيقولوالئيهقراتاليىءدعافبذلكمنوهويمنع



ءاخرىموضعكلمةوفعمنأكئرتبديلوالهضعيتثعاهمنأبذلهأنمي

أوجهسبعةاالحرفبالسهعةاشالمرادسياألسافىيىالق
والتقبلشفاعةمنهايقبلوالكقولهوالنأنبثالتذيهرأحدها

وألماثمهممألماناهموالذبنكقولهالموحبدواالجعالثافي
وألمجيدلبيلذوالعرشثمرلهاالعوابالماكوا

ويعكفونيعكفئمولهالتعريفوالرابم
كقولهالعثصديددابالهضيفلكنمثلدواثااختالفوالخاسى

زالولكنغالبرولكئني
واالمالةوقىكهوالهمزوالقدرالمذنحوفيللفاتااختالفوالسادس

ارواالفاواالدغاموالعفخيم
ندخلهكقولهذللثونحوالغائبالىطماكمناللفظتغييرالساج
ويدظ

فيأوجهسبعةاالحرفبالسبعةالمرادانألميمابحألفىلى
وقىقيقوتفخيمواظهارادغاهمنفيهاايتياتاممباالنماقيفيةوصالثألوةأدا

نحتلفةكانتالعربالنوتليقوئخدبوئشديدؤضرومدواشباعوامالة

ويسهلصهايوافقبماانسانكلليقراعلهماللهفيمرالوجوههذهفيالغات
ءالفراعنالقولهذاوحيانهءع

القاثلينوكاثطالصوابعنبعيدوغالبهاثرةحالمألةهذهفيواالقوال

قاوامافقاوااحرفسبعةعلىالقرآنأنزلحديثموردعنذهلوابذااصا

معقفيالعماهلاختلفالبسبئحبانلنحاتمابوالحافظوقال
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بعةاونذحرمنهاوعنفذكرهاقوالنوثألثخسةعلالسممعةاالحرفط

عثرقول

وأمثالومنميابهومحكماموصوحللوأمربئجواالول
جاجواحتثالوأوئراظوحمراموحإللووعيدوعدالثافما

وقصصوعرموخصوصومنسوخونامعغابهومثمحبمالثاك

الخاصبهأريدخاعىلمظمالمإليععداهاجهاتسبهعاراءا
بهأريدخاصولفظالخاصىبهاريدعامولفظاالمبهأريدعامولفظ

ولفظءالعلالفتعهااليعلمولفظتأويلهعنبتنزيلهيسقتنولفظاما
الهلمفيالراسضناالمعناهاليلم

اتبدوااالكهبةوئعظيمنيةالوحداوائباتبيةبوالراظمارالخاسى
العقابمنقرهيبواافوابنيوالزغيباالشراكنبةومجالئه

العربئرلىواجمذازهوازنفياضملغاتسبعالسادسى

معشهورةلقبيلةمنهاحرفكلالعربلجيعمتفرقةلناتسبعالساض

الوازنوافةءفىهمولفةنلميىولفةيشياقرافةافاتسغءاثاكغ

ءلولطتجمولطلقضاعةوات
لعاتسبعولهمالؤينجأوبهعبعمروجمبيميناكثعباافةاخاسما
وهاتهمثلدوامنىفيالعربالحباالخافةافاتاثرا11

لوأفيوتعالى

وقصرومدموتفيوممحروفئحوامالةهمزعكردفياط
البصيرنالسالرحييالففورملالربءأسمافيأنهاعرالثائي

اطكعمالعليم
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هأخرىاتةفيتفسيرعاواألالذاتصمفاتفيهيآيةعشرالثايب
خلقفيوإلةوالىسلاالنبياقصصفيوآلةءآلالصحيالسنةفيبياشهاواتة

الناروصففيوإدةالجنةوعىفيوايةاالشيا

وإلةوحدانيمهاثتاتفيواتةالصاغاثباتفيإلةأنهاسثرالراض
ثبلىفيوإيةكتبهاثباتفيوإلةرسلهاثباتفيوإلةصفاتهاثباتفي

الكفرابطالفيوإلةاالسألم

ابنلةقالثماالتقاننيبأصرهاالدينجاللءاففأاأدردهاوقد

علىالقراقانزالمعنىفيوايغةاملماالهلقوالوثالئوننهةفهذهحباق
وقالكيرهاويحتملمحتملةيهابعضابمضهاثبهبأقاويلوصاحرفسيعة

والمسنندهاأدريوالمتداخلةاكرهااوجوههذهالمرعيالهثسرف

3ذبهاتااالحرفهذهشهمواحدكلخمىلمأدريوالقاهتعن
افهمالءأشياومنهااتخصيممعنيأدريفالالقرآنفيموجودةممهاانح

فيالذيحكبمبنوهشامعمرحديثمعارضةكرماوأاطقيقةعلىمعناها
ممروفهقرافياختلفاوانمامهأحرالتفممبرهفييختلفاأانهماةالصحيح

ءقبيحجهلوهوالسبعاتءالقرابهاالمرادانالعوائممنظنكثإروقد
المشكلمنالحديثحذاالنحوفيسعدانبنمحمدجعفرأبووقال

طمةاوعلىالجااحرفعلغةلصدقالحرفالنمناهاليدرىالذي

النسائطسشعلىحاشيتهفيالمذكورالحافملنحوهونحاالجهةلىوءشالمهوعلى

المرادفيأحرفسبعةعلىاقىلالقرآنهذاانطديثمجرهبعدلةحيث

اثعثابهمنانهوالمحتارعندياالتقانفيحكيتهاقوالثالثننمنمرأحبه

هـيلهنأيدرالالذي



يثدويرأتفسوأهالدالقراءمالفقهايرمعثاهكعانأفاكفيقد

عبدالرحمنالعالمةمتمالمصنيفبادهأبعضهماقحقوىيرهمموالكل
بذلكجديروهوشامةبأبيالمعرلىف
ءاإهاابعفىماذكؤبعضصالتلخييقطرعلىهناأوردانرأيىوقد

قبلمنيذكرلمكاءشيعلىالشتمالهذلىفياالعالم

القرآنهذاانالسالمعليهالنيقولمعنىفيالناساختلفبعضهمقال
يقالالذيفيذلكانفقيلمنهرمانيعفاقرؤوااحرفسبعةعلىانزل

ونعوهكأثأوجهسبعةعلى

ويعرفأوجهسبعةعلىفانهافيهاءالقراتختلفيمةكلانقومزم
خبربهايأتلماذامنهاابعفايعرفوالرالخءبمجيالوجوهبعض

سبعةعلىمايقرأالقرآنفييكونانيوجبالحديثظاهرقوموقال

الحديثمعقتمكلشينأوفيكمةذالثوجدفاذاأوجه

عرلغةانعليهويهردلغاتسبععلىأنزلاولبهالمرادانقوموزم
افئهمالننظرثذوفينحتلفةموقراواحدهمسعوكانتوابنوأجم

اسثعملتهوماعرومنهمقريثىاستعمثمهمانفءشيكلفيواحدةليست

وذلكيختلفقدمسعوإبنومنهمهذيلاستعهلتهوماأباالنصارومنهم
اللهكتابفياالختالفهواالخنالفمنالنحو

مفطهافقيلبلغاتهاالقراقأنزلالتيالسبعالقبائلفياختلفوقد
غيرذلثوقلمضرقبائل

منناعربانالمبردالعباسوأبوسألمبنالقاسمعبيدأبووذكر
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آهلاستعهلهفيماهواكاذالثانوالظاهرمبخاالقرانانزلاليالقباثل
الينأهللطمنامغجاز

االتامنأوجهسبعةعلىأنزلالقراقأنالحديثمعنىقوموقال
ءسمبعةوجدهااتءالقراأوجهتأملومنعرابوالم

بسبعةاالحرفللسبعةتضعمبربعدالباريفتحنيحجرابنالحافظوقال

منهجملةوالكلمةأنكلالمرادولألسهناالوجهبكلقرأوزاناوجه

الكلمةفياتءالقراعدداليهالثعىماغايةانالمرادبلأوجهسبعةعلىتقرا

أكثرمنعلىيقرأالكلتبعضنبدفاناقيلفانسبعةالياواحدة

منصنأنوامايادةالزاليثبتأماذلكغالبأنفالجوابأوجهممبعة

المرادليمعىوفبلونحوهاواالمالةالمدفياالدأبمفياالختالفقبيل

علىيطلقالسبعةولفظروالتيمسالنسهيلالمرادبلالعددضيقةبالسبعة

فيوالسبطدةثراتالعفيمنالسبعلفظيطاقكمااآلحادنيلرةابهارادة

القرطبئودبهرتبعهومنعاضجنحهذاواليالمعهنالعددواليرادالمئين
ونالثغخمسةاليالسبعةاالحرفمعنىفياالختالفبلغأنهحبانابنعن
لمغهرضتارأكئرهاالمنذرفيوفالحمسةسوىمنهاالقرطييذكرولمقوال
انتصماوسأدبهريحهمنمظاتهتنبيبعدحبانابنكامعلىأقف

أهالىاللهءشاانوالمردودينهاولالمصبيانحذلكفيالعاالهأقوالمنالي
تيسرمافاقرؤواالسالمعليهالنجطاقولذكرهبعدوقالالبابهذاآخرقي
لليسبروأنهالمذكورالتعددفيالحكمةالياشارةوفيهالمنزلمنأيمنه
باللفظالمنىتأديةباالحرفالمرادقالمنقولقؤياوهنىالقارعلى

ومعيشقرمرلفةوثذلكهثاملغةالنواحدةلغةمنووكانالمرادف



أكثمرعنونقلإبراعبدانجاثذعلىنبهنهماءقرااختلفتفقدلك

واخوونعبمدةأبوهبوذالسبعةباالحرفالموادهوهذاأنلماأهل
لناثبأثوتعقبعليةافياختياروهوارزاتااختالفالمرادأنلي

افصحهاالمرادبأطوأجيبفعةمنأقثرالعرب

بابالروثمموهذيلقريئىبلغةالقراقنهلقانيالسحاتمابووقلل
قولهفيوايبةقابننكرهوابكربنوسعدوهوازنوريمعةواألزد
المبعلمناتتكونهذافعلىقومهبالناألرسولمنأرسلناوماتعالى
االهوازليءأبوجزموبذالثقريشىبطونفي

االتاتبلاناتمعبععلىتفرأكلكمةأنالمرأدايصىعبيدأبووقال
موازنلمغةوبعضهلهذباخةوبعضهبئىقرلجغةفبعضهفيهمفرقةبعالع

نصبباوأثثربعفىمنبهأسغداللغاتبعضوقالوغجرهماليمنبلغةوبعضه
مفربلنةالقوآننرلعرلقولمضرظكهةبلضترلوقيل

مذيلأنهممضرمفبرالمبعاعدابنهحفبمابعضموعين
قبانلفهذهبثىوقرةخزببنوأسدبابالروثموفيبئوقبهىوكنانة

لغاتسبعنستوعبمضر

بلسانأوالالقراقانئللةأنهويخالثبعضعنشامةأبووفقل

بافاغمقرؤوهأنيعربأيحئمالفصحاالعربمنجاورهموبشقر
برطفولمواالعرابااللفاظفياختألفهمعلىاالباستعمامادتهمجرتالتي

المجةثيخهمكاظولماثقةللهأخرلغةالىلغتهمناالننقالمنهمأحد
صفزلذاثوعدالمعىاتفاقخذالثكلالمرادفهملىلولطلب

كاوسلملجهاللهصلىالثهرسولوتصويبتقدمكماةالقرافياختالفهم



انأيباللشتقعلمالمذبهورةاالباحةأنيقذلأنذوتتمةقلتنالم
رسولمنالعهماعذلكفيالمرامممابللغتهفيبثرادفهاالكلمةبفيرأحدكل

حديثفيشاهوهعرمنكلتولذلكالىيشيرووسمعليهاللهصلىالثه
الصحابةمنواحدغيرضنثبىلكنوسمعلبهاللهصلىالنيأقرأنيالباب
ابنعلىعرأنكرثومنلهمسموغايمنلمووبالمرادفيقراكلنانه

لجطيئزللمالقرآناناليهكتبحينحنيأيينعىئهءقرامسعو
قبلذلكوكانهذيلبلنةمتقووالقريثىبلغةالناسافأقرئهذيل

أخرجهانبعدالبرعبدابنقالواحدهةقراعلىالناسنعلمجهعأن
االختيابىسبيلعلىعرمنهذايكونأنتملبسندهداودأبطريقمن

سبعةعلىتهءقراأبيحتواذاقالاليجوز3مسعوابنبهقرأالذيانال

مراديكونأنتملوشاهةأبوكآلأنزلفبمااالختيارجازأقىلتاوجه

اللهاتثمنزولهأولكلنذلكانثقربلساننزلبقوالماعظنثمعر
ذلكيخرجالأنعلىفاخهمعلىيقرؤوهأنلهمنجوزالثاسعلىسالهالي
غيرمنتهقراأرادمنفأمامبينعرببلسانلكونهالعربلغاتعن

يحملهذاوعلىاالولىالئهيشقربلمانيقرأهأنلهفاالختبارالعرب

العربيغيرالىبالنسبةايخاتجميعالقمسعودابنالىممربهماكتب

وسمعليهاللهصلىالنيبلغةفثكقواحدةمنبدالأفاألتعبرفيمستوية

التحوللعسرعليهقريشبلغةئهقراكأفلولنتهعلىالمجبولالعربيوأما

كاتقدمابطحديثفيقولههداالىيشيروباخمهيقرأهأنلهاللهباحةح
لعلمهالسبععندانتىنهوكاذتعيقالأمتيانوقولهأمنيعلىهون
المرادوليهمىغالباالعددذللثمنأكتراليألفاظهمنلفظةالتحتاجأنه

9بميانا
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جمعوهذاالبرعبدافيقالاوسبعةعلىتقرأمنهلفظةانكلثقدم
االجهأسبعةتقرأعلىيمةالقوآنفييوجدالبلمرممكنغهوبلعليه

يهةالقرآنفييكؤنأنقتيبةابنأنكزوقدالطاغوتعبدمثلالقليلالشي
تقلدلالطاغوثعبدبمعلاالنباريابنعليهوردأوجهسبعةعلىلمرأ

سهلثجيشقولجسانانزلانهقورهماعلىويدلوجبريلأفثلهم
كرأنبعدوغأذلكانأقربشلسانبغيريقرووهأناالمةعلى

الهجوةبعدكانبذلكالتخفيفورودانفقدثبتاالممالمفيالعربدخول

وسمعليهاللهعلىالنبىلتيجبريلأنكعببنأببحديثفيقدمكما
علىاقراناأمتكتقرئأنيأمركاللهانيخفارفقالبنيأضالمعندبرهو
الحديثذلكتطبقالأمتيفانعغفرتهمعافاتهاكهأسألفقالحرف

مسمأخرجه
تنقعهوتأيثناههمزراخرهبنيرالمعجمةوالضادةالهمقبفتعغفاربنيصناوا

التبولمديخةنجموضعومواناهخلقوابالمدورليأضاكعصاوجمعهيركالتءالما
عندترلواالكمءالفافوتخصالمعجمةبهسرغفاربنااليينسب

احمرفسبعةعلىالقرأنأنزلقولهمعنىأنهوالاليهماذهبوحاصل

حرفبأييقرأأياوجهسبعةعلىيقرأهانالقارئعلىموسعاانزلاي

هذهأوعلىالشرطهذاعلىأنزلقالنهكاصاحبهمنالبدلعلىمنهاأراد

واحدلشقحرفعلىيقرؤوهبأدتأخذوالراذتهقراهلتسهملوذلكالتوسعة

الثهتييرمننلهالمسكلتصمرأولفيقتيبةابنقالتقدمكماعليهم

حينحىيريدحينعتىيقرأالذفابلغتهمقومكليقرأاننبيهأمران

ووقالالبهمزوالقرشبهمزواقيميأولهبكيعريقرأصتعلهونواالسدي
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وناشئاطفاللسانهعليهجرىومالغتهعنيزولانمنهمفريقكلأراد
كلانالمرادكانولوتجنهذلكعليهمفيسرالمشقةغايةعليهلشقوكهال
يأثيانالمرادواكاأحرفممبعةأنزلمثاللقالأوجهسبعةعلىتقرأمة

البرعبدابنوقالممبعةالىاكثراوثالثةاووجهاناووجهالكلمةفي
اختألفمنتقدملمااللغاتاالحرفىيكونانالعلماهلكثراانكر
المعنهقةافيالىمناوجهسبعةالمعنىوانماقالواةواولغتطوعرمشام

علىالدالةالماضيةاالحاديثساقثموهلمعالوتأقبلنحوالمحتلفةباالبفاظ
ملخصاالباريفتحمننقلهأردناماانت

ىىص



6ه

األبعألغصل
ؤهـتببهالقر2نبمفي

بكتابةيأمروسلمعليهاللهصلىالنتيوكانفشيئالثيئايترلالقرانكان
فييكنلمئرأنهعمديرهمفيبحفظرنهالصحابةمنوكانكمبرمنهنزلما

دواحموخفيجموعاعهده

عهدفيذلكوكانالقرامنفيهاكئيروقتلاليمامةوقعةحدثتظما

موخفيعأانالقرآنمنشييذهبانخهثيالصديقأبب
الصحففيجمهعبأدفأعرواحد

ضرفيافاسمنكثيرنالخألفاشتدانالىكذاإثاالمربزلولم

تمكبنسخفأمرئمانعهدفيوذلكبعضعلىبعضهموانكرةالقرااوجه
أفقصالىوأرسلإيرقربلمانيكتبوأتالمصاحففيصفال

التيالختلفةباالوجهةءالقرايتركواانالناسعلىوعزمنسخواممابثص

الرجهعلىمنهامروايقتوانعليهمتسهيالاالمرابتداهفيقيهاالمرخص

فعلفيماالسدافىورأواذلكعلىفوافقوهاالرجح
االمرهذافيقيلماولنذكر

بكرأبوافيأرسلقالانهثابتبئزيدعنمحيحهفيالبخاريروى

اتافيعررانبأبوقالعندهالخطاببئصرفاذاامةاأهلمقتل

يستحزانشياخوانيالقوآنءبقراامةايوماستحرقداقتلاانفقال
بجمعتأمرانأرىوانيالقرآنمنكيرهبفيلىالمواطنفيبالقراالقتل



96

وسمايهءالثهصلىاللهرسليفعلهلمشيعانغعللعمركيففلتالقوأن
لذللثصدرياللهشححىيراجعنيعمريزلفلمخيرواللههذارقال

عاقلشابرجلانكبكرأبوقالزيدقالعمؤرأىالذيذلكفيورأيت

القرانفتنبعوسلمعلبهاللهالذلرسولالرحيشكتبكنتوقدالنتهمك
بهأمرفيممالجةأئقلماكانالجبالمنجبلنقليفوفيرفواللهفاجمعه

اعايموسلماللهصلىاللهرمموليفعلهلمشيعاونتفكيفقلتالقراقجمعهن
شرحللذيصدرياللهشرححتييراجعنيبكرأبويزلطفلمرواللههوقال
وصدورئمخافواباصبامنأجمعهالقرانفتتبعتوصربكرصدرأبيله

أجدهألماالنصاريةخزأبيمعبةاقوممورهآخردتوخنيالرجال

خاتمةحثىعصتمماعليهممزيزأنفسكممنرسولبمجاهلقدغبرهأحدمع
ءثم4حيارعندنماللهتوفاهبكرصألىعندالصحفنهتفةءبرا

عمربنىعندخصة

بكرقالأباانأبيهكأعروةبنهشامطريقمنداودأبيابنواخربم
تزلهثيعلىبشاهدينكماجاهفنالمسجدبابعلىاقعداولزيدلعر

المرادنوحجرابنقالانقطاعهحثقاترجالهكتباهفاالثهكتاب
انهياالمرافىءالقراجمالفيغاويساوقالوالكتابالحفظلشاهديئبا

وسلمعليهاللهصلىاللهرسوليديلثنالمكتوبكتبذلكانعلىيشهدان
أبوشامةقالالقرانبهانزلاقيااكجوهمنذلكانعلىدانيشماأةأوالمراد

اللهصلىالنييديلينكتبماعينمناالاليمتبأنغرضمهـموكان

معأجدهالمبةتوااحرسورةفيقالولذلكقالالحفظمجردالمنوسلمعليه
4الكتادونبالحفظيكتنيالكلنالنهكيرهءبةمكتوأجدهالمأيبره



07

السننفهمكهابفيالمحاشأسدبنرثالحالاللهأبوعبداالماموقال

ولكنهبكئابتهبأمركلنوسمعليهالثهصلىفانهبكحدئةيسصالقرآنكتابة
مرربنسخهاديقالصأمرفانماسمبواواالكتافالرفاعفيمنرقاكان

الثهرسولجمتفيوجدثأدراقبمنزلةذللعةوكانمجمسعامكنالينام

الحقبخيطيربطاالجاخفجمعاالمقعثرالقرانهازرسلمعليحهالئهصلى
وصدورالرقاعبأمحابالثقةوقعتكيفقيلفانقالطءلفيمنهايضيع
شاهدواقدمعروفونظمحجزتألفشيبدونكانواالئهمقيلالرجال
منهليسماتؤويرنفسنةعشرينوسلمعليهاللهصلىالضيمنتألوته

صحفهمنءئيذهابمنالخوفكانوأنمامونام

وفيواقخافسبالثمنالقرآنجمعأنهزيدحديثفيلمدموفد
أخرىوفيكتافواالأخرىوفياالدبموقطعاخرىتواوقاعرواتآل
واالقتابأخرىوفيالعواالف
الطرففيوقفيوصاطونيمثطكانواالنخلجربدوهوعيبجمربوالع

وعرظالالمخ4طفةجميعفادخفيفةمعجسةءوبخاالالمبمرالخافواالويعق
وفديهونرفةبرفاعوللالحجارةعفاخططافىاوفالقالداطجارةوساطا
اشاةاأوبربعالذىظمالوهوكتفجمعواالكتافأوكاغدورقاوجلدمن

ظهرعلىبوكنعالدياطثبوهوفنبجمعاالفتابعيهكتبواجفاذاكانوا
عيمهاإيهبالبعير

عبدبنسالمعنشهابابنصاشماعنموطأهفيوهصابنورس
بنزيدسألوكانقراطيصفيالقرانابوبهرجمعقالأنهعمربنالله

بنموسىمغازيوفيففعلبعمرعليهناستعاىءفأبىذلكفيثابت

وخافطبكوأبوفغآلباليماالمسالونأعميىلماقالشهابأبنفيعقبة



ال1

جمعحثىوعندهممعهمكانجماالناصلفافيطافةالقراقمنيذهبان

الصضفيالقرانجعمغأيلبكرأبوفكانالورقبمرفيأبيعهدعلى
فامرفيقالثابتبنزيدأننكؤيةبنصارةروايةفيوغمماأهعحهوهذا

هروكاتبكرأبوتوفيفلماوالعسباالدبمقطعفيأبويهالفكتبته
والعسباالدبمفيكانوانماعندهنتفواحدةصحيفةفيذلككعبت

كمابكرأبيعهدفيالمصففيجمعبكرثمأبيعهدفيمعأنقبلالأو
المترادفةالصحيحةاالخبارعليهدلت

أهرفانهعثلنعهدفينهعدالثافيالجعوأمااالولالحعهووهذا
الممهودارجهعلىفيهاالسوروترتيبالمصاحففيالصمحفتلدبنسخ

بوجهالقراهقعلىالناسوحملبممهحفأفقكلاليوأرسلالمتداول

ةالقرافياالختالتمنالىقتذلكفينشألماتالفياواحد

علىقدماليمانبنحذيفةانأنسعنصحيحهفيالبخارقيروى

العراقأهلمعبيجانوأذرأرمينيةفتحفيالشامأهليخازيوكانمانع

ادركالمومنإنأميريالعأنحذيفةفقالةالؤافياختالفهمحذيفةفأفزع
فأرسلدالنصارىاليهوداختالفأالكتابفييختلفواأنقبلاالمةهذه
نردهاثمالمصاصفيننسخهابالصفاليناأرسليأنحفصةاليعثمان
الزبيربناللهوعبدثابتبنرزيدفأعكانالطحفصةبهافأرسلتاليك

المصاضافيفنسخوهاهشامبنالحارثبنارحمناوعبدماصابنوسعيد

فيثابتبئدزيدأنتمتلفتماخاذاالصالثةقرشييناالرهـطعثينالو
حقعلوابلمماضهمنزلفاكاقريلبلسانفاكتبوهالقرانمنفي
فأرسلحفصةاليالصمفعمدردالمصاحفافيالصحفنسخوااذا



أل

صحيفةكلفيالقواقمنسواهبكاوأمرنمخوامماصفجمصأفقكلالى
حيهرقأنمصحفأو

المصحفنسخماحيناالحزابمنإلةفقدتقالأةزيدعنوروي

ءفوجدناهافناهازبهايقرأوسلمعليهالثهملىاللهرسولأسمعنحثقد
عليهأدئهعاهدوأماصدقوارجالالمؤمنبنمناالنصآريثابتبنخزيمة

المصحففيسورنهافيفأحقناها

بئوعمعرأربمسنةأواخرفيذالصاوكاتحجرابنالحافظقال
أرمينيةأنالثاريخأهلذكرالذيأوقتوصوعثرينىحمسنةوأوائل
فيهفئحت

كلنلماقالانهقالبةألىطريقمنالمصاحففيداودأبيابنحوأخ

نجعالرجلةترايعوالمعلمارجلاةءقرأيعلمعاجعلعثانخألنةفي
بعضابضهمحىكفركنالمطالىذلكاذخحىئختلفونيلتقونافلالا

االهصارمنفينأىفنتحتلفونممنديانتمفقالمحطبعخمانذللطفيبلغ
االمصارأهلباخثالفوأعلمهحذيفةهلماجاأعوالفهنهفاختالفاأشد

بهأمربمافأمرحزباالمرقدورأىذلكمنماظنهعندهنحقق

أبيابنأخرجاسنحثحارالصحابةانبعدذلثهفعلانماعكاناانءجاحوقد

عثمانفيالتقولوافيقالقالغالةبنيدسوطريقمنمحيحباسنادداود
نماتقوقالمنامالعناالالمصاحففيفعلالذيلمااللهفوخبرااال

وهذاتكقرامنخيرقيءقراانيقولبعضهمانبلعيفقدةالقرامهذهفي

واحدمصحفعلىالناسعأنأرىقالترىفاقلناكفرايكوند
ماوأيتفنعمقلنااختالفوالفرقةنفألت



يه

أبجمعانئدوجمعبكرأبيجمعنإتالفرقوغيرهمنالمابنقالط
جموعايكقلمالنةحملتهبذهابءيثيالقراقمنيذأنلخشيةكانبكر

النبىعليهههمماعلىسورهالتالمرتاصحائففيواحدنجمعهموضعفي

حتىةءالقراوجوهفياالخثالفلماكثركاننظوجمعوسمعليهالنهعملى
هثيبعضابعضهمنخطئةاليذلكفأدىالغاتاتساعءبلنامهمقرأوه

لسورمأهرتباواحدمصحففياصفاقكفنسمخذلكفياالمرتفاقممن
كانوالطبلغتهمثزلبأةمحتجاقريشلغةعلىالمغاتسافىمنوالتعر

فراىاالمرءداافيوالمشقةللحرحرفعاغبرهمبلغةتهءقرافيوسعقد
واحدةلغةعلىفاقتمرانتهتقدذلكفيالحاجةان

يقصدلماالننصارفيالباقالفيالطيببنمحمدبكرأبوالقافيوقال
علىجمعهمقصدداغانلوحبينالقرآننفسجمعفيجمالأبيقصدعمان

ليسكذلكماءلغاوأوسمعليهاللهصلىالنيعنالمعروفةالثابتةاتءالقرا
والتنزيلءاثبتتأويلوالتأخيروالفيهالتقدبمبمصخاوأخذهم
خشيةوحفظهتثقراومفروضرسههمثبثمعممتبتألوثهمنسوخ
بعديأقيمنعلىوالشبهةالفساددخول

وليسكلثمانالقراجاعانأناسعفدوالمشهـورالمحاسيالحارثوقال

بينهاختياروغعلىواحدبوجهةءالقراعلىالناسنعكحملانماكذلك

أهلاختألفعندالفتنةخثيلماواالنصارالمهاجرينمنشهدهمنلبنو

المصاخكافتفقدذلكلفيفامااتالقراحروففيدالشامالعراق

فأمابماالقرانانزلالئىالسبعةالحروفعلىالمطلقاتاتءالفرامنبوجوه

01انلتيا



اللهدضيعلعنرويهعناللهرضيالصديقفهوالجلةجمعالىلسابق
اللوحبنيخهاللهأكتابجمعمناولهوبكرأبااللهرجقالاألععه
جمتهككانياذاالوبعلجمعهالىروبكرأبيأيامفيالصمحابةنحئجولم
المروفقولقدعكاتأيامفيماحدثأالفمنأيامهمافيدثلمالنه

عليهينكرلموالذاقالاالمةواراحطمةاعوجماالختألفورغعظيم
عمانوليماوليتلوعالبقالحقمناقبهمنوعدوهرضوهبلذلكأحد

ملخصاانتصجمهالمابالمصاضالعملت

كانتوالمشهورأنهابكتابتهانأمرظالنيالمصاصةعلىفياختلفوقد
منهاواحدأعندهوأمسكفاقاالاليشهابعةارأرسلحمسة

أرسلبعةأرانهاكانتعلىءالعلماكثراالمقغفيالدائيروابووقال
هعنلىواحداوقىكيشاموآخرالبرةوآخرلمكوفةمنهاواحدا

ةسحعتبيقولالسجستافيحائمأباسحعتداودأبيابنول
اليصرهواليابعريناواليناوالىالثامواليميماآلالىارسلمصاحف

واحدابالمدينةوحبسالكوفةوالى

الفمملبهذاتتعلتىمالت

االوليلمةهال

شبهةبألفتوقياالياتترتيب

عليهلاالووحعثذعلىافصوصقىادفتوقد

بنجعفروأبوالبرمانفيافىرثحيامنهمواحدغوققلهاالجملأما
اللهصلىبتوقيفهواقعسورهافياآلياتترتيبوعبارتهمناسباتهدمرفيالز



أل5

المسلميهطبينهذافيخألفغبرمنوأمرهوصلمعلية
لعطنقلتالمربالزابنعنالبخاريأخوجهمافنهاالنصوصوأما

يمتبهافماالخرىاآليةختهاقدذءأزواجاويذرونمنكمجمؤنوالذين
نهممنمنهشيئاأغيرالأخيابنياقالأوثدعها

بصيغةاالصولفيكذاتدعهـااوتكتبهافلمقولهحجرابنالحافظقال
لمقالأوموخةأضهاعرهمتوقدقكتبهالمقالكأنهرياالناالستفهام

فيووخفالايفظبنأيالراويمنشكوهوبةوبهتركهاايتدضها
االسماعيليروايةوفيثيأابنياتدعهاقالتكتبهافلمبينمابعداآلتيةاروايةا
منولهذكرتهالذيالتقديريؤيدوهواالخرىااليةنسختهاوقدتكتبهاأ

أزواجاويذرونمنكميتوفونوالذبناآليةهذهامئهانقلتأخرىرواية
قلتاالخرىااليةنسختهاقالغيراخراجاطولالىمتاعاالزواجهموعمية

السياقوهذامكانهعنشهايضيأأغبرالأخيابن1قالئدعهاأوتكتبا
عدليلهذاعثدجوابوفياشكالللتجيروأوقبلهالذيمنليأ

حكههينسخالذيانظنازييرابنعبدالثاقوتوقيفيااليثرتيبان
التوقيففبهوالمتبعزمباليسذالثبأنعثهانفأجابهاليكتب
والحانحجوافيثالفافيدالنرمذيداودوأبوأحيدأخربئماوئها

منواالنفالالىدتمانعلىحملمماغانالهقلتظلعباسابنكأ

اللهبمعمسطربينهماوإتكضبوابينهمافقرثالمئينمنوهءبراواليالمثافي
عملىإدثهرسولكانعثماننقالالطوالعالىنيووضعتموهاالرجمالرحمن

دعاالصيعليهنزلاذافكلنالعدةذاتالسورةعلبهتفزلوسمعلالله
يخهايذكراليالسورةفياالياتءهؤالضعوانيقولبهتبكلنمنبفى



أل6

اخرمنهبراهوكانتبالمدينةنزلماأوائلىمناالنفالوكانتوكعذاكذا

اللهرسولفقبضمنهااافظنذتبقصتهاشببهةقصتهاوكاذتقىوالالقراق

ولمددثالماقرفتذأاثأجلفنمنهاامهالنايبينولموسلمعليهافهصلى

الوالالسبعفيوضعتهاالرحيمالرحمناللهبعممسطردنهماكتبأ
عنوسلمعليهاللهصلىالنيماسالتقالعمرعنسملممارواهومنها

كتكفبوقالصدريفيباعبعهطعنحتىلةيماعنسألتهعماكنرأءشي

النساآخرفياقياالصيف14

أولمنعشرآياتحفظمنمرفوعاءالدرداألىضنمسلممارواهومنها
مناالواخرالعشرقرأمنعندهلفظوفيالدجالمنعصماللففسورة
كفف11سورة

عليهاللهصلىالنيظلقالأنهممسعودأبيعنالبخاريمارواهاومن
هماواالينانكفتاهبئفيالبقرةسورةاحرمنتهنقرأباالمنوس

السورةاخراليثللصهيرومنإوليالاآليةخرؤااصورةااليآخرالرسولىآمن

بعضمروايةفيوغوقدروالبدرقيبنعقبةهومسعودوأبوحدةإلة
مشهورالحديثوهذامسعودأبواصوابوإتصحيفوهومممعودابنبدله

الفاسمسلمخرجلىوعنهبه
عليهاللهصلىتهءقرامنماثبصاجماالذلثعلىالددلةالنصوصومن

منمسمصحيحفنيءوالنسارانوآلالبقرهعديدةكسورةوراوممم
البقرةفاتحليلةذاتوسمعليهاللهصلهالنيبعصليتقالأنهيفةحلى

يركعهلتلمحضىركعةفيبهايعلفناتمضىمالمائةعنديرلمفقلت

الحديثرانصآلافتتحئمرأهافةءانسااافتيحثمبها



الأل

المغردفيقرأهاانهالبخاريصحيحقياالعرافمورةوك
كانأنهالصحيحيينقياإلنسانأفىوهلكنريلالموكمميرة

الجعةصبحفيبقرأط
فاروجدالعلىبمكلقراهاانهالصحيحقيوالنجموكمورة

احرهافي

اميدافيقءيقرأهاكانأنهمسمعمحيحصاقئربتوكسورة
فيبهمايقرأكلفانهمسلمصحيحقيوالمناصونالجعةوكورة

الجمحةصالة

لدناظلأةمسعودافيمنالبخاريصعيحءتيوالمرسالتكمورة

علقيناهاوالمرسالتعليهنزلتغاراذفيوسلمعليهالفهصلىالئهرسولءمخن
وسلمعليهافهلىعاللهرسولفتالحيةخرجىاذبهالرطهبظهوأنفيهمن

شرهاوقيتمكماشركموقيتفقالقالفسبقتابتدرناهاظقالاقتلوهاطي
المفصلمنمورشتىوك

اللهصلىالنيمنبأمرهوسور11فياالتاتترتبوءبرهصيوقال

بسملةبالترثتغءبراأولفيبذلىيأمرلمطاوسلمعليه
المراناجميعأناليهنذهبالذكطاالشصارفيبكرابوإفياالوقال

هونزولهبعدتالوتهرغوالينسخهولمرمممهبيهلباتوأمراللهأنزلهالذي
ءشيمنهينقعىأوانهعظنمصحفحواهالذيالدفتينينالذيهذا
رسولهعليهيرتبهتعاليالله4مانظهعلىثابتونظههنرتيبهوانفيهزيدوال

ضبطتاالمةوانهقدممنهأخروالمونحرذلكمنيقدملمالسوراىمن

مواقعهاوكرفتوثرأضعهاسورةايكلترتيبوهعمليهالثهصلىانيعن



ال

ارهولونيأنبككقوانهالناليوذاتاتالقرانتسعنهضبطتكما

بعدهاالمةالىذلكوصقدبكونوأنسورهرتبقدوشلمعلميالئةصلى
يقولمالسمعتقالانهوهبابنعنوأخرجأقرباثافيوهذايل

ماعليهالئهلىعالنيمنيسمعونماكانواعلىالقرانالفانما
كاناغامواضعهافياآلياتالسورووضعترتيبالحصارابنوظل

موضعفيكذاإلةضعوايقولوسلممليهاللهصلىاللهرسولكانبالوحي
افهرصولتالوةمناتربابهذاالمتواترالنقلمناليقينحصلرقدكذا

المصففيممذأوضعهعلىالصحابةأجمعومماوسلمعليهالئهصلى
نيةالثاالصآ

اقوالثالثةعلىاآلنعايهماهولىالسورترتيبفياخنلف

وسلمعلياللهلىعالنيمنبوقيفكانانهاالولالمولا
امهـحابةامنباجتهادكانانهالثافيالمولا

اقهصلىالنيمنتجوقيفكانالصرربعضترئيبانالعالثالقول
الصحابةمنباتجهادنبعضهاتوئروسلمعليه

فيماالطيببنبكرأبودالقاصمالكهممنءاااجمهوراذوقد
العافيالقولاليقوليهمنرأبهعليهواشقراشده

االولإقولاانىمنمطائفةوذهبت

فرقهمالدنياءسمااليكهنالةاللهأنرلاالنباريبنبكرأبوقال
جوابالةوااللمجدثالئرتنزلالسورةفكانتصنةوعضرينبضعفي

لةواالالسورةموضععئىوسلمعليهالناصلىالنبمجبريللمستخبروبقف
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وطمعليهافةصلىالنيعنهوالحروفياتاالكائساقالهمولإشاق

القرآننظمدأقدأوأخرهاسورةجممفن
منألرتبهذاالسورعلىفاااناراالنحاسجعفرأبووقال

واحدءشيعلىالمصحففيجمعوانماةظلوسلمعليهاللةعملىافهرسول
بالوحيكانانمامواضعهافياآلياتووفعالسورصارترتيباابنوظل
ررامنثئيراانفقالالثالالقرلالىعطيةبهخابرمحدالقاضيومال

والمفمئلوامجمواطالطوالكالسبعوسلمعليهاللهصلىالنيحياةفيقىتيبهاقدتم
أبووقالبعدهاالمةالىفيهاالمرفوضجمهنأنيمكقذلكسوىماوان

منهاويبقىعطيةابنعلنصممابأكرثارنشيداالالزببرابنجعفر
عصرانواصالبقرةالزهراويناقرؤواقولهكاطألففيهويأنيمكنقليل

بالسبعويساعليهالثهصلىالثهرصولقرأخالدبقسعيدكحديثمسمرواه
يجمعكانالسالمطنهاةوفيهمصنفهفيثعيبةأثيابنرواهركعةفيوالا

اسرائلبنيفيقالطانهمسعودابنعئالبخاريدروىركعةفيالمفصل

فذكرهانالديمنوهناالولتاقالهمنانهناهواالنإلوطهبمومروالكهف

أوىاذاكلنوعليهالنهصلىانهابخارياصحيحوفيترتيبهااستقوكمانسقا
والمحرذيخطأحداللههوقلفقرأفيهمانفثثمكفيهجمعليلةكلفراشهالى

جمععمىاالمسائلكتابفيفارسىبناحمدالحسينأبووقال

نباوثقيبهاالطوالالغيمكتقلىوراتأليأحدهمابينضرعلىالقرآن
خراالالجمحوأماعنهمالنهرضيالصحابةتوالهالذيهوالفعربفذا

كماوسلمعلاللهلمماالنيتوالهءياسورفذالثافيالتاالجمحوهو
وجلعزربهأموكأجبريلبهأخبر



58

الثالثةالعمآ

الأمالمصحففيجموعةههلالسبعةاالحرفطأنفي

السلفاختلفوقدشامةأبوقالالباريفتحفيحجرابهفظالحاقال
بأيديالذيالمصحففيجموعةهيهلالقراقبهانهلالنيالسبعةاالحرففي

االولالىالباقالفيابنمالمنهاواحداألحرففيهليساواليومالنياس
تهداوهوبالثانيوجماعةالطبرفيوعرح

ألىبنالهرااأبيعررالمصاحففيداودأبيابنأخرجوقد
ممبهلوالعرأقيينالمدنيينةقرااختالفعنالنةعابنسألتقالالسرح

أفيؤأقبلوتعالهممثلالسبعةاالحرفاوافالقالالسبعةاالحرف
جمعالذيانوالحقشألوهبانجأليوقالقالأجزأكقرأتثذ
اللهصلىبأمرالنيئالمثتوببهالمقطوعانزالهعلىالمتفقهوالمصحففي

فيوغكماجميعهاالالسبعةاالحرففيهاختلفتمابعضوفيهوسمعليه
وغماكذامنبكذفيرهءوفيألنهارمنتحتهاتبهرفيياالمصحف

نضونفىضهابفيابتةواواتعدةمناالهصارمصاصاختالفمن

باالمريئقىلأنهعلىمحولوهوذللثونحوالهاتوعدةاتءهاوعدة

شنصابذلكأعلمأولشخصبنبكتابتهوسمعليهاللهصلىالنيوأمرما
اليوافقممااتءالقرامنذلكوماعداينالرجعلىبائباخهماوأمرهواحدا

اصافلؤسهيالالناسعلىتوسعةبهجؤزتةءالقرانتممافهوممالر
اختاروابعضاهمبعكفرعمانزمنفياالخالفمنوشمااليالحال

الباقيوكواكمابتهفيالمأذونالفظعلىاالقتصار



98

السبغاتءالقرافياظامسالفصل

علىالنيئعنوردالتيعةاسبااالحرفالسبعاتءبالفراالمرادليس

ضررالمنقولةاتءالقرابهاالمرادوانماعلبهاأترلقواطانوسلمعلبهالله
المذكورةجئ11االحرففيةداخوالقرادجالمعرولمجنالمجعةاالئمة

أحمدبكرأبواالطمقامغيرهاضىمنمئميزةالسبعاتالقراتكنولم
قبغدادالمائةالمالثرأمىعوكلتمجاهدبنالعباسبنمولمىابئ

ناغوهمعاموالوالراقينالحرمهنأئمةمشهوريمنؤسباتءقرامحح
وعارعابقالئهوعبداعااعروبنوأىءكعيرشاللهوعبد

عافطالكوئيوحمزه

وليسالسبعةاالحرفهيالمجعةاتءقراأنالناسبعضنوهموفد

القراقاانسمعواانهمالشبهةووهفيءهؤالأوغالديوااالبئاالهر

يرالسبعةهفهأنفظنواالسبعةاتءقراوسمعواأحرفسبعةعلىأنزل
البمهاالمشارتلك

عةالسبعدداخيارهعلىاهدءابئالمعقدمينالعالهمنثرالهوقد

أوعليهزادأوالعدداهفدؤماعلىاقتعرأالوقالوااالبهاممنفيهلما

ةالشبمهذهمناليعممنىليخلشهعرأدهإبن
لهالعنبنياءالسبعةهذهخبفعللقدوئالمهداربئأحمدقال
يراتءقرااهذهانلظرهقلمنكلبابهاههإمةالصعلىاألمروأتكل
الشبهةليزيلزادأوالسبعةعننقمىائئصراثىواضهاطبرفيالمذكورة

11البيان



8أل

سمعمنصارأنهراويخعلىامامكلرواهمنرهطاكصفيأيفمالهووغ
بالىوربماوأظهـروأعمغأشيرتكونوقدأبطلهاغيرهماثالثراوهقر
أوكفرطمأاليفهممن

التحسكالشافيفيالفرابعدبنابراهبمبنءيلاصمااالستاذوقالط
جمعمىهوواغاوالسنةأنرفيهلبسفيردونالقرامنسبةةبقرا

السبعةثنابوكاهاغافصنفالسبعبأكثرمققرايكقلمأخريناثبعض
ذالثفيذكرماعلىالزيادةبحوزالأنهوتوهموأالعامةفيذلكفاتدصر

وذكربعدهاتءالقرافيكتباغيرهعنفوقدمصنفهالشهارذكرالكاب

يقلولماالخالفمنوأنواعاصثرةاترواثاألكلةءهوالمناماماجم
كابفيمدبهورةغبرأنهاأجلمنالرواياتبتالثةالقراتجوزالأنهاحد

ءالقرامنلسبعةرواياتبسبعمحصورةةءالقراكانتولوالمصنفذلك

قائلالوهذواحدةاالروايةمنهمواحدكلعنتوخذالأنلوجب

كثراكتبهمفياالئمةمنالناصذكرقديىمممدأبواالماموقال
قدأنهعلىهعةاهوالهمنقدراوأبئرتبةأعلىهوممنسبعينمن

السبعةءموالبعضذصواثءالقرافيكلهمفيايعالهمنجماعةنرك

وزادعاعروابنوالكنسافيحمزةذكروغيرهحاتمأبوتركقدواطرحهم
زادوكذالثالسبةءهوالفوقهوبناالئمةمنرجالعشريننحو

عثررجالخمسةكوالسبعةءوالعلىلهاتءااقياثتابفيالطبرئ

أنظانبظنأنيجرزفبهفالقافوبواصماعيلعبيدأبونملوكذلث
افصوصاسبعةاالحروفأحدشيمواحدصةءقراالمأخرفيالبعةءمؤال

أموسلمخليهاكهصلىالببمنبنصذلكأكانعنيلفهذاعليها
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أيامفيباالمعبالسبعةلحقانماوالكسافيذلىيكونوكيفذلككيف

صنةفيمجاهدابنفأثبتىاطفربقوبالساجوكانوغبرهاهأموط
بعقوبموضعفيالكعائيهاونحوثالثمائة

اتالقرأهذهانشوكانأنهمجاهدافيالىالناسبعضىنسبوقد

فيوالغريبخطأوهوالحديثفيالمذكورةالسبعةاالحرفممطالسبع

صاحبهبالىوقداالمامهذامملالىالوبمهذاشلنسبةعلىاالفدامذ

ذلكايهسبنمنعلىالردفيهاشمأببنطاهرأبو

بالقوأعأتةتتعلتىألدفر

االولىالفاثدة

ورواكالغاتاقراايمتنبالدينئمةاالفيوممط

سبطالسبعاتءالقرااليهمتنسبالذبناألئمة
ابعينالمنبعنسأخذالمدفبالرحمنعبدفيناغمنماالول

رجاالهرعقبنالرحمنوعبدنصاحبنوثيبةالمعقاعابنجفرأبومنم

بميناعبدىوهوظلونأحدهماواسطةبفيرعةيرويانراويانوله

المععريسعيدبنكديهوورشوثانييما

الخزوقيالسائببنعبداللهمنأخذالميئبركثبئعبدالئهالثافي

الصحابب

محدبئأشوهوءكزتياأحألهماابرسائطعنهيرويانراودانوله

الصيالخزومياوحمنعدبنمحدوهوقنبلوثانيهماافي



مطجماعةأخذشالمازفيالبعريالمحالءمروبخاأبوااللثأ

كميرومجاهدابنمنهماالجميهأا

احدهمااليزيديالمباركبنيجىبواسطةعنيهيرويانراويانوله

أوشعيبوهوالسووثانيهماعمرفيعمرضصأبووهوالدورفي

ذيادفيصا4

دمشقاليمنهاوإئمقلنافيولداليحصبىعامربنعبدالثهاواج
الدرداأبطأخذلنالتابعمنوكلالشامبالدمن

افيوثانيهماعاربنهشاهاحدهمابوسايععنهيرويانراويانوله

ذكوانفيبشيربنأحمدبنمبدافهوهوذكوا

عنأخذالعابعينمنوكاظوفيالالجودأبببنمعلالخامثأ
علطعنأخذاوهمااالسدكطيثىحبوفربندياحبببفيئهعبدا
مسعودوابن

االسديسليمانفيحفصأحدهماةمريمنعنهاخذاراويانوله

الكوفيعياشبنرمعبةبأكلويانبهماوفيال

ثرهماوواالعمعىعاعمعنأخذالكوفيبتاكابحبئحمرةالسادس
البزارهشاهبنخافأحدهماسليمالواسطةممنهيرويانراويانولى
الكوفيالدبنخالدوئانيهماالعمثرةاالئمةأحد

وألىحمرةأخذشافيهاباالمعروفالوفيحمزةبنليتاالجا
حياشبئبكر

ضالدهبنالميثرثاولأبوأحدهماواسطةيربهعنهيانيروراويانوله

المالفيعمروأيعنالراويينوهوأحدالدوريعمربنابوصرضنيهماوثا
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تذيه

واالمانةالذيانةأهلىمنلمخيرينرواةالسبعةاالئمةمنواحدطان

ماكرهناثرذمنصعهنهماقتعرمجاهدابناناالواالتفانأضبطوا

ذااثسدالناسابهفئيخالرافيفاعالاتءاقرااالهي

الثانيةائدةال

والوجهوالطربقآلواوالرأقراعةااشافرقفيوممما

نلرواياتوافقتنحوهمأوالعثرةأوالسبعةاالئمةالحدكاظانالخالف
فنازالبعدهأولمنفروايةحةللراويكانوانقراعةفهوكهقيوأل

فوجهفيهنخيبرالقارئاليراجعهوممالصفة51هذغبرصلىنومايهقفطر
افيغقريهموفيهليفانهوؤكنصالمطالبسملةاثباتذممال

وربىمناالععبهاتيوطريقناغعغقلونوروايةمعهكأيرو
صبرزفانهالعالمبئعلىالوقففيالواقعةثالثةااالوجةاإلوجيماومثال

نالساكنعفالجةاالشئحأماإلقمرتإلتوساالشباعءالقرالجيعفبه
فلعدآاقصراوأماعارضاكونهمالحظةخالساثنينغفالجنانوسطوأما

ثلهماجيعثذعلىويقاسعارضالكوةبذلكاالعداد
تنبيه

أخلنظاطرقوإوالرواياتاتءالقرامنشيئاياخانالقارئليى

4رواذفينقصاكانثزمنءيفي

افوجهمايتمر11سبيلعلىاذكذلكفليتاالوجهوأما

لجعهافالحاجةمنهاءبثينحأليآنوأاووايةاثلكفياجزأهالقارئبه

دلمابالواحدموضعفي
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مأذونافيالبالعلوعندهباالقوىياخذالمقزكنضكانثموبن
وبعضمهنهاءشايقرأبماالقارئيةلركبلشيماصاالبلترمكانموبعفمهفيه
والممثافهةبالروايةالججثمدخيرهةفيخرباشموضعفيبواحديقرأكلق

الموامناءءاوموفيهوردتمونححإولفيعهايككانثممض
جهاالنلجعغيواظاليهافيالفظيهوصكلفيجمعهاوأما

لساةليعحادعليمادئااقارئااصروباثجوةوقففيالثسهعلمخوفي

مرضعصفيمعهااتقنهامقفالولذلكءيفةيرءهنبهاالتلفظصلى
لهة1151بئافاا

افالة15ااءوأاأخدووهى

انلرهاوءاصييمااتءقراااخنالألفثصاااقمهاأافيؤلى
اهلعنهلمزابةأااالسصفهالماءاأشصأأا

كللأقيةل9حماأاسزاطأحمطاحفأأكأةةاجاأث
انحالفاحصلم01 ميثردكيحرواصءءكااسعماحاوهولئو5ءضثماوجمة

مفذلكثرطىث4ثء4آلرظإذإمحثمانالعوامثاطا

تسمهـيغونه5ءءاتأالسشءتظأبا

أخذتقداتءتتس3وكوفب

ظلىاشكلواطمةاصأتأتكءتأصحهمق

صبئالمصاليفيممايرهـجاتا3طثنيبابتجماإأازا

اتأخيردأالتقديمجمنعطبعثهسشدإجهامطصحفطدماكيروظل
دونبحناهكاقوانآخربلفظالثداذشاانصوالهةالؤإدةخحعرومن

النظباالمططهنكيفيةماالبعينه
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ابيةالرالفاثدة

توقيفيةراهاتالاقفطومى

الاختياريوايصتيفيةوقاتالقراأنالبرهانفييثذاقال

الفصحاهاختيارزرورمعاختياريةانهاظنواحيثارنحشريمنهملجاعة
منماحيومملضباواالرحاهقراحمرهلماوردالباإهواجتهاد

انتموماته8قرافيحمزةخطوواانهمالحضرببيعقوبواالصصيزيداى
ءالىاادغامهعروأبيعلىاذكرواناثوآذالمعثددةءالمابيماسبمصرخي

الالمفيءالرايدكمفالفاحثىخمااأللمحزصاجوظلمافرتقيالالمفي
الناقصفيارئديدفموالملىرحرفءالىألنبكذاههرلماقلتاذا

لذالالمفياراورأدكتءالرافيادشكامهـئجوزاالهافأمابهللالخ

وقدكاملوهذاانتصالنوثاجماعخالفوهذاءالرامنالمئكرير

مجالولمتبةسنةصاواناالئمةءهوالةقراحةععلىلاالانعقد
وبنوإشااهلىماتعاليقولهفيكتابهفماسيبويهوالذاظاافيالالنجهاد

التكذالثكانوانماءالمصحففيكلبيهفدرىاالمقبرمونهثيم
ويبنيرماةالمراتكوشاوالوهملمعليهالئهصلىالنيمنمرويةسنةةءالمرا
ءهصاعنه

افيوالمتكلمبنءالفقهامنقيمفهبااللتصارفيبكرأبوالقاضيوقال
الحقأهلذحرهتفافهاالمقدالىاحدبخبرعالالحكماقراقائبات

فيواالتجتهادالرأكاعأللمجوغأنهالمتيخهمنقوموقال6منهوامتنعوا
وانبيةالعواللفةفيصوابااالوجهتلكاذاكانتواحوفواوجهةءقرااثبات



وأنكروهطقأهلذالثوأبىبهاقرأوسلمعليهاقهصلىالنيانيثبتأ
بهلةمنوخطؤوا

الناصاناالءواالقراةبالقوااشتهرممنكأبرونهذااليذهبوقد

بمااذالوخلطوارأبهمعلىثرمنهايمنيصدواءأالنهمتهمءقرانزضوا
أنمنهمعنرلره

لهكانالداتيلقاالرحمنعبدبئعدوهومحيصنابنمعم

عنالنامحىفركببلدهأهلاجملعنبهخرجبيةالعرمذهباخيارعلى

ثحإرابنةقراوأجمعواعلهتهءقرا
فاتصناحسنفةحافظبيةاهرباأعاالدافيقالىمقابنومنهم

خالفأحروفاخعارشنبوذابنمسالثسكانهاالهانواالاضبطباعر

ةفالقراهالمصحفخطتوافقةءقراكلانالييذهبوكاشامالطةأفيها

إهانيوابيةامربااددابوذقالطانهعظنقلىوقدءكالدةفىانلموانفئةمها
أنهعنهونقلالنفيريوالمعافيبيةامراماتقتضيهحلىبرأيقرأاناتيةاله

ذكروقدنالمجنبباياخلصوااسقيأسوامنهظماتحاليقولهفيتجرأيخا

والرتمبيةالعرماوافقردذكرأنفدقالىحيثالمشرافيأمرهالجزركاابن

فيشاطبنبكزعدأتيعنذأكجوازذكروقدالبتةيخقلوأ

أبباالمامقالالمااثالثابدوكاتريالنئءالمابفداديامقم
صانفزمعصزأثيخ01صطدناكتافيحمهاأجمابناهرعأ
تهءفتراحفلممهيوافىالقرآنمنلمجرثالعربيةفيوجهعدهععمن

وفقلتبيلاءسوااضلبدعةفابعدعسهاوءالعمالةفيفئة

منعهكلوأجمعواءوإلقراءالفقهاحضرهيمغدادمجلسذااثبسببعقدله
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الحاظذحوهمحفربذللثملييهوكتبورجعفتابالضربوأوما
أمتنصتثمومنالطبقاتفياليهوأشعرنابغدادتاربخفييظطيببكرأبر

والاليهيرجعهالترافيأصللهيسالذيوهوالمطلقبالتياسةالتوا

بنوزيدالخطابعربئمنرويناكماعلبهبعتمداألدافيوثقركن
العزيزمبدبنوعرلربالزبنوعروةرالمنكابئومنالصحابةمنثابت

االولعنخرااليأخذهاسنةاقرامهاظلوااكمبناالبعمنالشعيوعاص
عرووأجمبكنافعاقراهةأثمةثحيرمنكلنولذلكماصمترهكماقيوا
كزاكذاصفالرأتأقرثىبمااالأقرأانليلبسانهلواليقولط

اتءالقراجاخكتابفيمجاهدفيبكرأبووقالكذاكذاوحوف

يرضمونةلالعروأئمةبالغةالعلموأهلءالقرامنأدركتممنأرأحداوأ
كلفوانيالضاياإلئمةمنأحلىبهيقرألمكرفيقرأانفيالحد

وبروونضهوينهونذفييثددونرأيمهمبلايعربيةقيلزاجي

القراقفيالقولملىيجممهراهألمشابخهممنكدمعنلهاكرإهة
ومفارقةالجاعةعناروجواالبدعةاليلهمنويخسبونءالزيخأهلبالرأي
االمةومخالفةالقبألأهل

والحرفينيلىفلرنيفيالزبخماطعأهلومقمجامدبنبكرأبوظل

فيقولونقومفينشأثكذالزمانيتطاولأنوعمىءذلىمناكنريرواة
أصلاالولههذابعضميقرألم

اظامسةالفائدة

يععقخضهااتءاقرااخلعاكمفيوهي

القراجمالابفيإلسخاويعدبئعليالحسنأبوامامالظل
21العببان



كتابتيالمووكطوورالعإلمةخعألعضيضهااتقوااهذهط

علىاليزالانفبنبنىالسبعةمنشخصةقرااثماوئابتدأوافاابهليان

ةقرايفرأانفلهارتباطهانقضىفاذاارتباطملمكلدامماةءالقراتلى
وأماءلىاذورفيةءراالاتلىملىدوامهالولىواالسبعةمنآخر

ووذاقامنهمغبيةرباأوبابنىأخلالناتءالمرابيناللفيقا

ادمبرغكئيرابئكيرالقرافترأهكاتربهمنادمفنثكلنالىقوله
بالمعقبفلأوانةاتورغدمبنصبثهثرابئوقرأهكالتونصب

أبضامنهالمنعالىبعضمفذهبفيهاخملفبالعرلعةوال
فيالقراملىثضييقامظالمنعفيانورأىجوازهالمضهموفهب

فيهإتهىيستاأمرثبتت

تنبيه

ةاقراامرافيياراالسنىلطوهو

المرويةاتءالقراالىلهاهالكاتمنمدأنومااالخنيارعند

حدةملىةالقراهفيطريقاذمنويجردعندهاواجعماصمنهاختارفي

ابواكنهمالقااخماراتالقراهمناخناروممنالكسائيمنثذوغو
تصايخفهمفيوأضحوذلكالطركماجعفروأبووالمفضلوأبوطتمعبيد

الحرفهوفيانكااختباراثهمكنروأذابعدالناساختاروقدميمظل

واجمالحلممصحفوموافقتهيةالعرفيوجههقوةءأشياثالثةفيهاجتمعاذا
الكوفةوأهلالمدينةأهلاتفاقعندععليهالعامةباجماعوالمرادعليهمةالط

العامةباجتماعأراديابماوراالخثيارترجبيةقوحجةعندبمذالثفانعليص
وعاصمناغعايهاتفقبمااالعتبارورجماجعلواعليهاطرميهطاهلعاجعل



19

ليدالعرفياوأفصياسندواعمحهااتالقراأولىاإلمايخههذينةقرافان

اللكانيصررأبيةقراخاصةايفصاحةفيويتلوها

السادسةالفائدة

القر7نمخملفيكيفيةومم

الشيخعلىةالقراهأماالقرآننحملكيفيةمبحثفياالتقانفيقال

هابهصالانفيحتملالشيخلفظمنخالمهوأماوخلفاسلفاالمستعملف

وسلمهعيألنهلىعاثرامنالقرتقأخذواانماعنهماللهطرفالصحابةالن
هناالمقصودالنظاهرفبهوالمنعالقراأحدمنبهيأخذلملكنساعا
كهيئنهءاالدابقدرعلىالشيخلفظمنسمعمنكلوليساالدأهكبقية
ءادافيالمضبهةبالهيآتالافظأوالمهففيهالمقصودفانالحديثبخالف

علىقدرنهمتقتضيالسليمةموطبافصاحتهمنتفبةالصحاوأماالقرآن

يدلوكابختهمقىلالنهوسمعليهاللهصلىالنبىمنسمعوكماءاالدا
فيجبريلعلىالقراقوسمعليهاللهلىعالنيعرشالشيخعلىةءثمرا

عامطرمضان

وازدحمالقاهرهقدملماالجزريبنالدينشمسالشيخأنويحكى

يعيدوخهاثملةااليقرأعليهمنفالجيعةءالمراوقتهأينسعالخلقعلبه
كاتولىالشيخعلىالقراعةونجوزتهبفراهيكتففمواحدةدفعةعليه

كانوقدحاعليهجضاليثكاناذاالحالةتمكفييقرأعليهغيره

علىويردنحتلفةأماكنفيوثألئةاثانعليهيقراالسخاويالدبنعلمالشيغ

وأمااهةومطاكفممخآخربمثغلمشتفألالشينيكانلووكذامنهمكى



9أل

ءالمصفمنولوكنيتبلبشرطيستانهافالظاهولحغظمنةءافرا

أنألحدليسأنهعلىخاالجمخيوابنادممطفائدةفيوةللى

باالجازةولوروايةبهلهأيكنماوسلمعليهالئهصلىالبيعنحديثاينقل
يقرأهامالماويقرأهاإلةينقلأنالحدفليسثكذاقالةحكميكوفهل
أدافياالحتياطانحيثمنوجدولذلكمالذلىفيأرلمشيخعل

منوجهفيهاشتراطهولعدمالحديثألفاظفيمنهاشدالقرانألفاظ
الحديثفييدخلأنلخوفهوانماالحديثفيفلكاشئراطهأنحيث

محفوظوالقرآنيقلهمالموسلمعلبهاللهصلىالنيعلىأوبتقولمنهليسما
الظاهرهووهذاميسرمتداولمتلتى

قراهاالهصذياجوازفيشهرطغيرالشبخمناالجازةنيةثافائدة
ذكوعلىأحديجزهلمواقذلكلهاالهليفجازنفسهمنفنعلمواالفادة
ءواالفتااالقراوفيكلفيوكذللثالصاعوالصدراالوونالسلف
علىالناسطلعاعوامماشوطاااكواعتقادمنءاالغبيايتوهمهلماخالفا

المبتدئينهنعنهاالخذيديرمنغالبااليعلمهاالشخصأهليةالناالجازه

ثرطاالخذقبلاالهليةعندالبحثءذلكعنلمصورمقامهمونحوهم

باالهليةجازللهالشيخمنكالشهالمحةاالجازهفجعلت
كعمة

علموعليهاللهصلىالنبئبعارضكانالسألمعليهجبريلأنبيانفي
ثمهررمضانفيسنةكلبالقران

ععلىالنيالطأسرقاكاخمهاالسألمعليهافاطمةعالبخاوفيأخرج

أالعاعارضنىوانهمنةكلبالقراقبعارضنيكانجبريلأنوسلمعلميهةاكه
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النبىكانقالانهعاسافيعنوأخرجأجلياالحضرأراهوالمرتين
رمضانشهرفييكونماوأجودباطيرالنامىاجودوسعليهالثهصلى

عليهيعرفىينسلخحتىشهررمضانفيليلةكلفييلقاهكلنجبريلالن

باطيرأجودكلنجبريللقيهفاذاالقرآنوسلمعليمهاللهصلىالئهرسول
النبىعليعرفىكانقالانههريرهاببعنوأخرجالمرسلةارجامن

الذيآالعانيموتنعليهرضفهمرةعامكلالقرآنوسلمعليهالنهصلى
ءقبض

أنعلىيدلهريرةابيحديثوهوالحديثهذاءالعلمابعضقال

يؤؤهأيوسبمعليهاللهصلىالنبىلىالقرانيعركانالسالمعليهجبريل
عكعىعلىيدلعباسابنوهوحديثابقاواطديثبستحاننواعليه
أجبريلعلىالقر7نيعرضوسمكانعلهاللهصلىالنبىانوهوذلك

عالقرانيعرضكانمنطكالانوالواغيستعوجبريلعليهيقرؤه
الخبرمنطرفذكرعلىروايتهفياقشمرالراويينمنعالنفاالخر

ءايهافاطمةصديثذلكالواغأنعلىويدلغاوقكثيرذلكومثل
الجانبينمنتكونانماالمعارضةفانالسالم

اليأوحيبدكانكيفبابوصكتابهاولفيالبخاريوأخرج
صلىالثهرسولكانقالأنهعباسابنمنوسمعليهاللهعملىالئةرههول

اهحبنرمضانفييكونماأجودلمكانالناسأجودوسلمعليهالله
الثهرسولالقراندارسهرمضانمنليلةكلفييلقاهوكانجبريل

اطديثهذاظاهرالعلماهبعفىقالالمرسلىالرجمىبالخبرأجود

كلفيوسلمعلبهاللهلىعاثيابلتىالسالمكانبىجبريلأنيقتفي



كانوانالهجرةبرمضاناتذلكىيخموالالقرآنعليهأنزلممذمضان

انقبملرمضانىبسكانالنهالهجرةبعدضانمارمضانشهـرعميام
االحرفميعكانهتهلاالخبرهالعرضةفياختلفوقدعميامههرض

جمعالذيالحرفهوفهلالثافيوعلىهنهاواحدبكرفأوهاءقرافيذونا

واحدبحرفاالخيرةكانتالعرضةانوالراجحاوغيرهالناسعليهعلن

ناسىاليهععثمانجمعالذياطرفهوالحرفذلكوأنمنيا

طريقمنالفضائلفيشيبةأبيوافيالمصاحففياثضهفيأخرج
ائهصلىالنيعلىعوضتالنيةالقراقالاسالفيايدةعبشيسيرينابئ

وأخرجاليومالناسيقرأهاالياةءالقرافيهقبضالذيالعامفيسلمعيه
وسمعليهاللهصلىالنييعارضيلجبركانقالسيرينابنعناشتهابن

قمرتيعارضهفيهفبضالنيالعامكانظامرةرمضانشهرفيسنةكل

المحدثينبعضوقالاالخيرةالعرضةعلىهذهتفاءقرايموقأنةيرو

ولذللثماتبهاصنىالناسيقرئوكاناالخبرةالعرضةشهدقدزيدكان

المصاصتبلحئمانووالهالقرانجمعفيالصديقاعتمده

لىبئبتلقوطت01اقرااكأاشقىبانفطمادلمدألألفصل

ثمديدةعنايةاالمالماهليابهعنيكدءالمباحثأجلمنالمبحثهذا

شديدطراباضمنمكهيرصاراتفيوغقداةاالكييرافيهوأفاضوا
ألموروذلى

لبعفثبفبهصضتانهحتىذاتهحدفيالمتواترمعنىكوفيطمنها



أمرهفيحبارىجعثعمهنهلباحثين

المتوانرالحبريفيدالعموانماالعلماليفبدلىاآلخبرانبعفههمظنومنها
ذفىتوجبقرابهاحتفثاذاوذالعميدصادثاالخبرانمع

يخهاالمحدثينضلقولذلكفيرويتأخبارملىضماعنهادومنها

الحماليقتضياالسنادبصحةالحمانمعناداالسمححيحةأخبارهذ
االثرأصولعلمفيمقررأمروهولرالخبصحة

فنقولذلكفيكلهينالمتبعضذكرهمماشيعاولندبهر

مصهوماكلانالخالفاالتقانفيالدفيجالللالحاففال

وقىتيبهووضعهكلهفيوأماواجزائهأصلهفيمئوانرايكونانبإلقراق

نفاصلفيبالوأويالعادةبأنافطعالسنةأهلمحقتيمحندفكف
المستقيموالعراطاثوبمالدبئأصلهوالذيالعظيمالمعجزهذاالنمعله
بأنهيقطعواقىهـولمااظلىنقلا8وتفاصيلىجملهنقلعلىايوايكعوفركا

القرتنمنبس

منهومائبوتفيشرطالهوانرانالىوليبناالعمنثعيروذهب

لمليكئرفيهابلبهوترنيووضعهمحلهفيبشرطوليسأعملةسبالقرآن

كلمنالبسملةاثباتفيالشافمنصمنعيقتضيهالذكماوهوقبلمحطداال

لولموالنهالجيعفيالتواقىيقتفالسابقالدليلبأنالمذهبهذاوزدسوؤ
منهبقرانلبىرمماثوثبوتالمكروالقرانثعثيرمنسفوطلجازيشترط

كشيراليتواترجاؤأنالمحلفيالواترثمترطأونااالولأما
تكذبانربماصفبأيمثلالمراقافيالواقعةالمكرراتمن
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اثبلتجازالحلسبالعراناضيتواترلملذانهفألالئافيوأما
اإلشصارفيبهـرأبوالقاضيوظلمادااالنجقلالموضعقيالبعضذلك
إلواحدبخبرعاالالحولقراناثباتاليوالمتكمينالفقهاهمنقومذهب

المتكلهينهنقومواللمنهوامتنعواالحقأهلذلكوكرهاالستفاضةدون

كانتاذاوأحرفوأوجهةقرااثباتفيواالتجهادالرأكطأعاليوغانه

قرأوسلمعليهاللهعملىالنيانيثبتلموانبيةالعرفيصوابااإلوجةتالث
لثيةابقوقدالئصبهظلمنوخعاؤواوأنكروهالحقأهلىذالثوأببها

فيحراترلمبأنهاوهوقراالعلهذاعلىقوالمالبسملةبانكلرظلممنوغير

أصمواتركعنهابمنعقبلنامنوأجيبقرتقفليمىيتواترأماالسورأوائل
احردونوقتوفياحرفيدونقومعندمتواترفرب

المصحفدآنحطقالصحابةمصاحففياثبانهاتواترهافيويكني

السورواميواالعشارءسماكامنهليسماالمصحففييكحىأنمنعهممع

علىبحملفبيزالنفهرمنبخطهاثبانهااستجازوالماقرآناتكنأفلو
لبسمااعتقادعلىلهمحامليغيالمسلمينمغررفيفيدونونفرإأاععقادها

ختالعلهاقيلاللنالصحابةفياعتقادهاليجوزمماوهذااتاةيقرآن

لممودارتكابهبوزوالتقريرفيههذابأنأجيعبررايغبلللن

ءواالنفالةءبرانبكغبىالهكانتووالقصل

القرآتتواتروصبوهواالعملهذاعلىتودتمهثكلوهنا

عناالالجوابمعنذكرها
افامخةسورةكونينكركانانهمسعودافيعقلملاالولالمشكل

اقىآنامنوالمعوذتهن
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المهذبيهرحفيالزويلةاطلامنكثيرعنهادنقلصحةأنكروقد

شيئاحلىمنوانالقرانمنوالفاتحةثنالمعوذانءلىالمسلهونأجع
فيحذمابنقالبصحيحليىمسعودباطلابنعننقليماكفرهامن

وموضوعمسعودابنعلىكذبهذاالمجلىتتميمالمعلىالمدحكتاب
والفاتحةالمعوذتانوفىياعنهرزعنمعاةقرامنهصحوانما

كلرذامسعودابنعنصعقدالبخاريلثوحءنيححرابنوقال

واخرجمصفهفيالمعوذتناليكتبكانانهعنهحبانوافيدأفأخوح
ثىاالعمطريقمنيهحردووابئوإطبرافيالمسنداتزيافيأحمدبناللهعبد
مسعودبئعبدالئهكلنظلالنضييزيدفيالرحنعبدعناساقأبيعن

البزاووأحرجاللهآضابمنليستامااويقولاحفهمنالمعوذتبنيحك
اانويقولالصحفمنالمعوذدنيحككلناعنهاحووجهمنوالمابرافي

بهمااليقرأئهابدمموكفيترذبهماانوسعليهالثهصلىأعرالني
العمحابيمامنأحدذالثعابخعسعودبناجلمظاللبزارصمحيحةأسانيدها

منهولجرابئظلالصالةبفقرأهماوسلمعليهاللهصلىانهصحوقد
فبلالمسئندبغيرالصحيحةالرواياتفيندالطهلىهردعليهكذبانهقل

حصلثمبذلكعارمحندهيسئلمبأنهالصبغابنأصابوفدظل
ءذالثداقاال

ليسعاكنالمعوذانمسعودابنظنالفراقمشكلفيكعدبةابنوقال

ينواسناطابهبعؤذوسلمعليهالثهصلىالنيئرأىالنهالقرانمن
واالنمارالمهاجرونراخطأذلكفياعمابأألنقولوالظنهعلىفأقام
القوآلفمنليحستأنهالظنهفليعىمصحفههنالفاتحةاسقاطهوأماقال

31التبيان



نحافةاللوحينبينوجمعاكابهتىالقرآنأناليذولكنهأدئهعاذ
الحدسورةفينمأذلكأنورأىوالنقصانوالزيادهوالنسميانالشك

ابنأنلمجتمسلءالعمابعضوقالأحدكلعلىئعلمهاووجوبثعمرها

فتوفعندهوأكعهاشاوسلمعليهاللهصلىالنبهطمنالمعوذتينيصمعأمسعود

عليهوالواجبوالنظرصالبهمددفيالنهذلكلميهءينكزلموانكاأمرهمافي

ذكرهماولهاالتنبيهينبنيمهمةنكتعةوهنااالمرهذامثلفياخمبتا

ثبوتهعلىوالقطعالنقلبصحةالعمفيالمعتبرليسىقالحيثالمتكمينبعض
التواقىبهميثبتقومعنلمجيئهذلكفيالمعبرواكاكالففيهاليخالان

فرطلهتبيهأءشاوماالمسألةذهفيالنظرأمعنومنجةاطجمهموتقوم
وكاذلكخألفعلىبمايستدكممنونعجبالقوانبأمرالصحابةعناية

حفههـفيكتبأنهبنكعبأبعنمانقلمسعوابئعنمانقليثاكل

نسشينكاناماللوهمابهمايقنتوالحفدكانالخلعسورثيتسميانسورتين

اللميفجركمنونتركونخلعنكفركوالالخيرعليكراكنيونسشفرك

ونرجوعذابكنخشىونحفدنسيواليكونجدنصليولكنعبداياك
ملحقبالكفارككذابكأنرحمتك

القنوتحمألمالطفقالاالنتصارفيذلككرينالقاضيثعرضوقد

بلمزلمقرآنبأنهالحجةقملممصحفهفيأثبتهكعببنابأنالمروي
العوحصلالقراقنقللفلقرانالوكانوانهءالدىامنضربهو

ءالدعاوأبيحنممخئممفزالفرآناكانكاممنهءلكونأنبمكنوانهبصحته

أثبتهأنهعنهرويوانماعنهذلكيصغولمبقرآنليمىمبكلوخلطبه

وتأويلءعافىمنبقرآنليسماهمصفيأثبتوقدمصمفةفي
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ذكرءأئنعمافيقالأنهثابتفيزيدعنقلالثافيالمشكل

ابيدعهفيذلكوكافاإلولوموالجعالصحففيالقراجمعلحديث

والعسبواالكتافالرقاعمنأجمطالقرانفتقبعتفقمتالصديقبكر

خزيكةايىءإشيخأالتوبةسورةمفوجدتضىرجالاوصدور
عليهعؤيزانفسممنرسولبمءجالقدغيرهأحداجدهماحلماريال

فيالصحفنسخنالماقالانهعنهونقلاحرهاالىعليمحريمىماعنثم
عليهعلىاللهرسولاسمعكمتاالحزابسورةمنإلةفقدتالمصاحفط

رسولجعلالذياالنصارخزبمةأحداالحأجدهاحأيقرؤهالمو
ماصدقوارجالالمؤمنبنمنرجابنشاالدةشهادتهوسلمعليهاللهصلىالله

ضانعهدفيذلكوكانالثانيالجمعفياوغوقدهـعليهالئهعاهدوا
كاتاطبروانهذاانبعفمهمفصالذلكفيطموناكئلفاخوقد

المذكورةالثألثاآلياتأنإلقتضائهصصرغالصحيحيقمنينحرجا
رقالالمذكورالدلبليقتضبهماخألفوهوالتواترطريقبفيرتثقد

يقبرطوبغالمذكورةياتاالائبوتيقتالمذكورمااطنرفيايسبعضهم

أجدهالمةفاليرءأجدهامعلمبقولهقدأرادزبديهونانلالحتالتوائر
عندغيرهمحفوظةيجدهالمانهاليقتغيوهويرهعندةمقوبة

علىنقلقدالقرآنكونيقتضيانماالمذكورالدليلانبعضموظل

أخبارمنيظنالتواترطريقبغيرتكونقدالعموافادةالعلميفيدوجه
ذلكتوجبقراننبهاأحنفتالتياالخباروالمايخيداآلصاد

وذلكوجهاهذاعلىنقلماالقرآنفيونيأننسثبعدالقحنهذاوعلى

وقدىءنوجهأيعلىالعلمحصولالمطلوباذالمدبهورةالمالثكلآليات



اعءنيطيهواليردوالمتانةالقوةغايةكااثولوهذااوجهاكلىصل
هليهاالمرأوفوطهذاؤيأأفوطمنءلىيرد

بنانمهـايصالتظلاةقتادةعنالبخاريووىالئالثالماثمكل

ةأرصالوسلمطيهالثهصلىاللهرسولعهدعلىالقراقجمعمنمالك
وأبويابتبئزيدجبلبئاذوكعبفيأبيئاراالمن3ء

أنسعنثابعتطريقمنوروىعومتيأحدقالءزيدابومنقلتزيد

أبوةأركأيرالقرآنبجمحوأوسعليهالنهصلىالمنيماتقالانه
قعادةافقلحديثنحاوفيهزيدوأبوبتفيثاوزبدجبلبنوئاذالدردا

أبيذكرخرواالبعةاالرالحصرفيهيغةالمعرجاأحدهماوجهينمن

كعصنجأأبيبدلالدرداه

البلزمالمازركماوقالاإلربةفيالحصراالتمةمنجماعةاشنكروقد

الناإلعركذالتنفىفيالواقعونيانئرهممعهلمأنسقولمن
الصحابةكنرةخبذلكةاالحافكينطواالجمعهسواهماناليعلماةالنقدير

اننرادهعلىمنهمواحدكلالثيكلناناالاليتموهذاالبالدفيوتفرقهم
وسلمعليهاللهصلىالنيعهدفيالقرآنجمعلهيمللمانهنفسهعنواخبر
يكونانيزملمعلمهمانيالىالمرجعكانواذاادةالهفيابعديةظفيوهزا

والالمالحدةمنجماعةاحلىأنسبقولسكوقدقالءكذلكاراغ

أنلهمأبئمنكن1سالضاهظاهرهعلى4حمنسلمالفانافيهلهممتمسك
الجممنكلكونمناليلزمقلسلماهكذلكاالمرسنففيالواقع

شرطمنوليسرالففالجموعهححغظيكونالانيهمجفظهالغهيرلم

اهوزيماملىولوابهطاالحفظاذابلجميعهفردكيحفظاناتواتر



المبىطافييرقتلءاقرامنسبعونايامةيوملتلقدالنرطياوظلنى

االرمةانسخعىوانماقالالعددهذاملىببئرمعونةوسلمعيهاللهصلى
ءهمغتد4ذكلفيكانواونهمأولفميرهمبئدبهمنعلقهلشدةءبالذ

المرآناجمعتقالانهصووبنعبدالثهعنصحيحبسندالنساثيوأخرج
شهرفياقرأهدعالويسهعليالنهصلىالنيفبلغليلةكلبهمرأت
قالالمرظباكعببئحمدحسنبسندداوداببافيوأخرجالحديث

االنصارمعاذمنخسةوسعليهاللهصلىالئهرسولعهدعلىالعرآناجمع
االنصاريأيوبوأبوءوأبوالدرداكعببنوالىالصامتعبادةجبلابن

يهتنب

أصحالروايتينماأفيوهو

معالعهـحيحفيماأنسحدثياخراجعلىاالسماعيلىاعترضقد

تباينهمامعالصحيحفيصيوزانوالئخعلفانالحديعانهذانكالاختالفهما

أيدالصوابوهمرداااأبذكربأنالبيهتيوجزماحدهماالصيصشبل
الرواقيىخوألصعفوظاالدرداأبذكرأرىالالداوديوقالابئممبى

فبهافزادبالمعنىاهاروالىواةبعضانفالظاهرالمانيةالروايةوامااالولي

باممكعصتايىاسمأللدلءاالسماذكرفيذهلاداذلعوهمهالح هروس

ذلكبعدبسطلمبالمعنىالروايةاهرفيالنظرامعنومنءالدرداأب

آنسيكونأنليحتلماالبعهقولمنرادالىاليأقربوهذا

الروايقناحدىكناوفئأحدفيأوردوشينفيييئالرواتفيذكرابحدث

القراقتواتربأعردهاقماهذااالخرىالروابةاآلخرالوقىوفي



301

فمقولاتءالقراتواتربأمريتعلقماولنذكو

ذللثمنالحاابنواسثثنىمتوائرةالممبعاتءالمراااطهحرظل
ذلكمنظهةأبوواسنمقالهمزوثخفيفكاالمالةاالداقبيلمننما

فيالجزرفيابنعنهذلكنقلوقدايسبعذءالقوادفيهاالمحتلفأاللفاظ

وقدمرشدهفياللهرحمهشامةأبوالكبيراالمامقالفالجثويلنش

السبعاتءالقراأنالمقلدينمنوغيرهماتمأخرينمنجماعةألسنةعلىعماس
والقطعقالواالسبةاالئمةءهوالعنروىممافردفردأكماللىمئوافىا
علىاجتمعتفيماواكننقولجمهذاونوااللهعنمدمغكزلةبأنها

شتهروشاعأنهخلهنكيركيرمنالفرقعليهواققتالطرقعنهململه
هـإضاالفياتوانراشفقلماذاصاذاشتراطمنأقلفلواستفا

كهالميظهرولمعيهاوقفكغرعلىيخحبارةالةهذهاكتوقد
بكرعلىأبوالقاضيبمموقدالبسملةمابفيبمشامةأبووقالمنهامراده
وهذااالنتصاريكتابوبينهغيرهانأتماالحرفبعضءمجيصحة

ابرازفيكتاب015مهدماعداتءالقرافيفنهتارهمافلنااالدلةأقوىء

االفيالمحتلفطماتافيالتواقىيلتزمممنلسناأنامنوغيرهالكنرالمعافي

لمنبينوذالثضوافىوغيرمتواثرالىمنصمةاتكهـاءالقرابل6القراني

اختالفلذلكشاهدافىوبموطرقهااتءالقراوتصفحفوانصف

فيالعبارةهذأوردوقدهـسملةاليفيبعدهمفنالصمحابةمناالمةأعيان
كتبتحيثإلةأضهااطاهريةامنأخريبعضعفونقلفيهقولهأفى

انبهبأسوالغريبقولوهذابعضدونإسبعةااالحرفبعضفي

منزلةالسورتييأببيأئاالءقرافيالقراهاخنالفترلوكأنهتعالطاللهءشا
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فطأيفمااختلفوأفوحروحركاتفياختلنوافكماغيرهافيماخالفه
هواللهفانيمولومنالحديدسورةفيتعالطققولهوحذفهاكالتاثبات

آخرفيمنوكذلكوحذفهاصائباتفيءالقراأختلفليملىاالغي
االختالفبيكودطأنفييبعدفالاإلنهارتحتهامنتجريبةالتوسورة
جاءمااتءالقرامنفانعليهاالمصاحفكانتوانذلكمنالبسملةفي

ألمصاحفطاتفقتومصيطرويبصطكالصراطحفالممخطخالفعلى

الغيبهوجملىوماوتزلهبالسينأخرىةءقراوفيهابالصادكتابتماعلى

اضادبااالاالكةبالمصاحفتكتبولمبالظاهواضادباتقرأءبضضين

بعضمنأوكاحرفاأتمالبةاالحرفبعضفييمونالقرآنةءوقرا
بوجوبصحقدالنصحزمبنمحدأبوقاليخسشيذلكمنماخوال

وفيالقرآنأممنإدةعمحيحةقرافيالبسملةلفرضاالقرانأمقراعة
أحمرفسبعةعلىأقىلوالقرانالقرآنأممنإدةليستصحيحةقرامة
حقاذوجبدأللصحتهاالحرفتلكمنهوهذاحقكلها

الصالةفييقرأأنهينيقلتثماهذلكأفيتهيرافياالنسانيفعلأن
الصالهفييقرأخاماحسبعلى

ننبيه

يذكرهلممتواترةالسبعاتءالقراانقولمممنالحاجبايناسثثناهما
اوانوالجدلاالصولعلميفيواالملالسولبمنتالمسىفيكئابه

المشهـورالمتداولوهوالمذكورالمنتمختصرقيذكره

طالمشفيوعبارته

القرآنبعفىكلنلشوانرةنكنلمولنامفواترةالسبعاتءالقرامسألة



ماالستواباطلتحكمأحدهماونحوهمابرئخصيضومالككملظيرمتواثو
كورالمذالمحقصرفي4زوعبا

اللينكالمدءاالداقبيلمنليسفيمامتوايرةالسبعاتءالقرامسألة
غيوالقرابعضلكلنمتوازةتكنلملولناونحوهوتخفيالهنرةواالمالة

كروذالصتوائهماباطلتحمأحدهاوشفصيصونحوهمالكومامنواتركملك
واالوليقالشهورةاانسخافيتوجدالالمذكررةيادةالزأنالثراحبعض

منكانتءسوامعلقاالدمبعاتالقراأنعلىوالحكمحررةانسخامافي
أوجهمنبعثالحاجصابنكالمفيمتواترةأوالاالدافبيل

اسنثناالىاطاجبابنتقدمأحدانعلمالءالعاالبعضىقالاالولالوء
لىءنصوقدمتواترةالسبعاتالقراانفوالممنءاالداقبيلمنكانما

وغيرهاباقألنيابكرأبيبكالقافاالعمولأكةكلذلثتوانر
بغيرالتخصيصأناليخفىالختصرشراحبعضقالالثافيالوجه

يجزوربالعأومالكدونطكببعضيةالحكممنيلزمانكالنحصص
الترجيحيمعينبلوأحسنأوليبكونهالبعضدوناتاةابعفراكونترجيح
لفظهاوموافقةبيةالعرفيوجههاواستقامةاإلسنادععحةبوالثالثةهذهباحد

الثالثةهذهيرجازالترجيحرأماصلبهااليالمأسوبالمصحفخط
عرجحبغيرقىجحايلزم

أوأفصحكونهالببعضعلىافاتجةاتءالقرابنهنرجيعأفول
االمنكرغيرمعروفأمرمالكللسياقمبةمناكثرأأوالمرامعلىأدل

ئأليصلذلكفياليبا4وموأنلهاالنئباهينبنيأمرعلىنبهالعلمابعضأن
كونمعرفةأنعلىيسقطهايمدأواالخرىاتءالقرايسقطحدالياالمر



دمرالمدركأمرذلكونحوالموامعلىأدلأوهدهمقافصحذه
مضهمفبرجحثذفياينرجيحبابأرأنظارتخئلف01شيراولحالمسلك
المصمتمألكمئب11نظرفيمنعلىمماالبخفىوهذامرهمارجحهخألف

فيهتفاوتهلالقراقأنوهوعنهينفلأنينبنيالأمروهناذلكعلى

فيهاليحثععددفيولشاذلكفيلماالهتلفاخالأمالفصاحةمراتب
بتوانرالقولانالبحثهذافيالخائضينبعضظنالثال4ارجه

ابنماذكرهعلىفيهماردمقالمانولهاتءالقوابتوانرالقولبستكمالالقراق

15دعويثبتءبثييأتأكرانهذلكفيالنكبرعليهوثمددهناالحاجب

اتءالمرابتواترنعريممولبينأالأئمةمنالحديغأانهاحداهمافيقرذوقد
انمنعهمهوبظهرالحاجبالفيوغكماتواكرهاعلىالترآننواتروتوتف

هوانماأهلهاعدةانرأىانهاتالتريهتواتربعلمالحكمعلىكلالذى
هفهـهمذلكنحونحاوقداداالمرتببماعنمددهماليفوجأفرادعنالنفل

أماالسبطاالئمةعفمواترةالسبعاتءالقرااناتحقيقاظلحيث
بهذهالسبطاالثمةاسنادفاننظرميهوسمطيهافهصالنيعنقواترها

اواحدعناراحدنقلواتءالقراكشبفيموجودالسبعةاتءالمراا

اقتعرواانهماالطبقةصفيموجودالهواتراعددأنذلكعنوأصب

بعفىوظلبذالثواشثهارهمةباقوالالشتغاللعصدبهمبعضهمذكرعلى

منأحدهماكونهوالواترباالمسلوهاانيقولانوثائللنتصراشرإح
اتءألقرايهمانشدوالذينيهففاليظأحدهمااومعاهماواماالقرآن

وأجبمىفيهاخهلفواعاعلبضالائفقوافبمابقولهمالمميحعملالسبعةوهم
ومنتههمنثقدطالسبعةءهؤالمنواحدةءقرابأنذللثعن

أامليانا
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ماااالمتواترةاتالمراءالعلمانسبوانماالثوانرعددهمييليمممنكيرهجهة
البفيالقواعةهذهقيلفاذاالشواذمنبغيرهاالجاهلعلىبمىتمتنعال

ةءالقرااضافةوأمااداآلبطريقالالوانريقبطريةمروانهامعناهكلن

اخمنارالقراعةاالمامذانبهافالمرادةءالقراأئمةمنأليهأضميفتمنالي
ذقصدبهاشتهوحتىولزمهرهغعلىثرهفابهقرأماحسبعلىالوجهبذلك

ءالقوامنغيرهدونالبهأضيففلذلكعنهوأخذفيه

انءاطيابعضوقالورةمشالسمبعاتءالقرااناعلماابعضوظل

حيثاالثرعالممنالمتأخرينبعضنحوذلكنحاوقداحاداشالسبعءالقرا
والسبعاتءالقرامنوأحدةكلتواترأالصولأهلبعضادسقال
يرهادوعامروابنكثيروابنوإكسائيوحمزةوعابموناغعروأبةءقرا

وألىيعقوبةقوامعهذهالعترواتءالقراتواتربعضهموادس
لاتءالقراههلىفانءمناثارةذاكعلطوليىفخجفر

ءانقراهوالانيدأسيعرفمنذللثيعرفآحاديانقالمنقولةمنهااحدة

هوماتءالقواهذهفيانعلىاالجماعالقراهمنجملكةنقلوقداضمءمرا

فضالالسبعنواحدةكلبتواترنهـمأحدقلءولماصادهوماوفيهامتواتر
بضمأخبوالفنوأهلاالصولأهلبعضقالهقوكهووانكاالعشرعغ

وبينبينهافرقالأنهفزعمالىخاتالقراهأعرتوهينفيبعضهمبالغوقد
طعنمنتكقالرالىدييوالةمنكزأموبتواترهااقولاوأناتمرااسائر

بعضهمطعنوقدماءاالءاالعالبعفىذالثءشيوحفقدانءيفي

عطفااالرحمامضواالوحامبهنءنساءجالذألثهواتقواحمردـةءقرافي

الجاراعادةغيرمنرورالمجديراعلىعطفاذلكثياللطبهفيوالضمال
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المعىجهةمنالأثمذلكفيانعلىالسعةفيوهوةيرجائز

الهعزةنبامرئكمبااليبوافتوعروألىةءقرافيبعضهموطعق

ائزكبروهواالعرابقيلحذلحذفاالشنيءالىاباسكلنيأمزأاللهوان

زعمجالعربرأعؤاأببانىذلكمملىفياالحنشبةكانىولماالسةفي
سكقانهفظنذالثالراوييضبطفلماطكةاخنلىروأباانالنحاةيعض
ابنهقرافيبعصهموفىالطرقبعضمناالختالسعنهرويوفد

أوالدهمنجصبشركاحمهمأوالذهممل2المعثركينمفلمخيرازنجعاعر
انهوذلكاليهوالمضافالمضافببئفطذلكفيالنشعركامهموخفض

انهعلىشلىدرصمعولللهءابناباالمشددةءمرالياويمالزايبصمزننقرأ
فتلوهوالمصدربهمفعولانهمألأرالدوهبالمفعولعننائب

زههـفيوغفقدالمعنىفيفاعلوهوءخهااقتلباضافةمشركاوضض

شعركلممهموهوالهافالممويخماقتلوهوافالمفهـبإنالفصلةءالقرا

فيبوزالاليهفمافواالمضافيخأصلافعواأوالدهموهوبالمفعول
المصاحفنضنيرأىانهاذالعلىلمهياذواازنحشرياقالاهسعةا

ءشركااالوالدألنصركااثوااالوالدبجرقرأورباليابامكتولثركائهم
ءالعلمامنةءالقراذهأفكروممنمندوحةذلكفيىجدالمأموافي

سائرمنغيرهمنأكلىالمطعنوهذاالطبريجريرابنالمشالورين

الجوابمنأدفىعنهالجوابأناالغيرهوعنعنهأجيبوقدالمطاعن

انهعلىةدفىالمثءااواالزايبفتحزئنالقراهسائروقرأالقوةفيغبرهعن

علىالدالبكسعروأواليرهمبهمفعولانهعلىالألمبلىخلوفئالفاعلىمبني

صبهودزفيأيزةكطفاعالانهعلىالهمزهبفموشركاؤهماليهمضافانه
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المفظبهةمنواضحةوأوالدهميقتلواأقشركاؤبمالمشركبنمن
ىألنازاعنهاكوايتينااحدىفيثحيرافيةقراهفيبعضهموطعنهوالمعئى

وجهعلىساكنيغكبنالجعالييؤديذيثألنءالمابتشديدهأشمبهوما
كنيغالسامثليبينالجمعانالعليبعفقالبلبهماالتلفظالعسرفييو

القائلوكاالماحاعلىوهمائابهماالتلفظامكلنلعدمممهنعالمذكوربخأ

الروايةفيوهملهوغقدالراويانيدئيالمذكور
ازالاذااالءاالتشديديتيسعرلهالأنةالمقرئيغبعضكبارراىوقد

تشديدمنبذلكقوكبالكسركهذاليهفعمدالتوينوهوقبلهاماسكون

المذكورهوالروايةالحقفيهواللحقهسابقاليهيسبقهلمأهرهذاأناالءالتا
رابنكالعناالخرىوالروايةعنهبوسائطالبزيووايةكثبرابنش

كبفيمذكورةالبزياتءوتاءاقرااسائرأقروبذلكالتايف

الذبئنحوركمتفمموفالتاهقبليكونههماقسامثالثةبوةالقراه
حرفمهءالتاقبليماؤنؤسمفيهلاشالوهذاالمالئكةئوفاهم
وهذاالتفزقوا7والالخبيث5يواوالفيمذحرفانهاالساكن

يخفففيهالمذوجودفانساكنانةاجتمعوانالنهأيضافيهاشكلل
ءالتاقبلييهونحموقههيألطريكوناقينبيهناالمذأنغرالتلفظفيالعهر

وقلتنزلوشهمتافىناراخكومدرفليسأنهاألساكنحرففيه

اتالقراهأركانشيدالقائمونوقالالدموضحوهذابصونئرهل
اتءالقراسائىمساواهعدمانأموهاتوهيمانفيالمبالغونماذكرهجوابفي
انماالنهاتواترهارأوفننىشدالذيدامافنىالأمرالمنزلةفيلها

غيرهمونفىوجوهاالوحفمبطاتءالقوابأمرواالذبنءالقواعندتتوا
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منكرأمربانهبتوانىهاالقولعلىالحبمواماالقرآقكثواثرليسفتوانرها
لبعضذللثمنيئالغوقدمنهاسكفيطعنتكفيرمنالىيؤدىالنه

النالتكفيراليقتصياتالقراهمنشيئاكارالنخطأفهواالعالمءالعلما

كذلكليستاتءوالقرابالفرورهالدفيمنماعمربانانمايكونالتكفير
لمنهجالحدومخالفتهونجاوزهبخطأهحكمذلكبسبباحدمنالتكفيووغفان

اهسورفقالاأوائلفيبةالمكتوزالبسمأمرفينلفوااخفقدذلكمثلفيالسلف

ولمالقرآنمنلستهغاكبعضهموقالالقراقمنهناكمممابعضهم
االخرينالفرمنهمالىوانماخطماحرااليقإلمحتافيالفرأالفريكفراحد

تفلمنيسوخفكيفذلكفيلهعرضىاليالشبهةبقوةاالعئذارعنهح
وأمرلهعرضتيةقولشبهةاتالقرامنشيأأنكرمنيكفرانذلكعلى

اتءالقراأمرتوهينفيبعضهمبالنموكماالبسملةأمرخطبامنأيسراتءالقرا
ايوسعيداالشاذاالندلسيةابالدمفىشهمأمرهاتقويةفيبعضهمبالىإلسبع

أمرفيلختلفاغرناطةطلبةمناثنينبيهأكموهوقالفأنهلببنفرج
التواقىفقولهفبهاالبلزمالسبعاتءالقراانزئممناليهفتحاكاالسبعاتءالقرا
الحااماقالهوهذامالققالجملةالقرآنئوانرعدمالييوذيالنهكفر

أهلمنالمشهـووينءالعلمااحداليغرناطةأهلبعفرذكربثاوقدكتب
فوقفماذكرملىالىديتضروابفأجابهذافيرأيهبيانيمألهتونس

البابتةمماهاالردعدهذاالردفيكبيرةرسالةفأيفالمذكورالممنيطيه

أوردوقدوابوابالسوانءالقراقتوائرفيماوخبشقبجاباطورغ
المعيارالمعربمنشءامانياءلزافيالعياونشىأحمدالعالمةذ

والمنربواالندايقةافرأهلطفتاوىعنربالمةوالجاع
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درشاا

السبعاتالقرااهرييقالاقيخىمااندوهوي

حاداالبطريقاالتنقللمهاممأتءالقراانظلمنقولطات12
والمواضعمنكهإيرفيالقراقيكونانالييوديالنهغيرسديدالمحضة

علىفيهاتهقرامعرفةالييهتدىالالقراةقرافبمااختلثتاليالمواضع

فرمناالمةكاثبتمايخافيأمووهوبهيقرأانيإلفيالذيالوجه
الفاتحةقوااذاارئالأوهوكانذكرهذلكلكويظهرالقرآقبفعرهاعنايت

يؤديماويثدبرالقولبهذايقولبنوكانالديئبوهملكالىفوصلمثال

بااللفدالكسائيعاصمقوأهقدملكالطبرىالنهاجماهمايقف4فااليه
فيأعمابانهإليثيقنبهقرأهمنهماوجهبأىوانهالينطبغبريخرهماوقرأه
مرويالنهوذواالمرنضىفيلماكيرمطابقيكونانالحظلبهئهءقرا

القولورأواهذاالمحققونوالصتنكرنالالتفيدوالمحضةصاداالبطريق

يهالقرانيكونانيعقلالاذاتءالقرابعضتواتراثباتمنالبدأنه

لكئرهاسبعاالقراعاتبتواترافقالىمتواترةكيريهاتهءقراأوجهوتكودمتواترا
إقولانهمهـاالكثروطأطلقوقداالعصارجميعفياالمصارءقرابينتداواال

فيولوالسبعةءالقراأحدبهانفردمابتواترالوالحشمإلبممتآصواوأثذفي
ونحوهالخبيثيمهواوالنيالتاديدتثلموذلكعنهنالروايتيأحدى

بوغهينالرواتاحدىفيءالقراسافىعنثبذثفردقدثر3ابنفان

ءثشديدالتاعدمعاالخرىالىوايةفيوافقهموقدنحهبوسائطالبزيرواية

ضلىءبناأنكرتإقيااتءالقراتجوايروحكموامحنهبوساظقنبلروايةب

يلأاقيارباللغاتبعفىعلىتءصاأنهاوقالوابمةالرنمةمخافةإنهـا



قراهةمثلوفجمهااإلحاطةيسرالطرةكمالعربولغاتعليهالمنكرون

ووأجازهايربوعبنيلغةانهاقطوبذكروقدءاليابكسربمصرخيئحمزة
باقيةذائعةشائةاللذهوءالالفيروأبوالظواالنصوامامءوالفرا

منكغليوماكذاافعلماييقولوناليومالىالناسكهثرمنأفواهفي
بيقمنالعراالنةفيوجههاليظهرماتواترالعلماهمنكثيروأنكرذلككيرالي

تتوإتوأنيستبعدونضهموالقرابعضمنفيالخطأبوقوعوحكواءذلك

لغاتمنشهجهاعلىتجاالتيالغةاعلىالعربيةفةاأئمةبطلعوالةءقرا
جريرابنتصدىوفدهرالقرآبأعنايةذلكيمثلالمءاهمالنرطالعرب

فيهاختلفموفعكلفيوذكروتوجيههاات5القرالبيانتفسيرهفياطيريا
فيطعنغيهرانةالشوائبمنالحأيةاتءالقرامنهناكاختارهماءالقرا

هذلكفيلهبدتالمورليالسبعالمذكورهاتءاقراابعفىفيالمواضعمنثثير

كبيوكتابولهقمطلايسبعاتالقرابتواتريقولمنذلكعليهأنكروقد
تفسيرهفيذكرهوعالهااتءالقرافي

اطلةفيمتواترةالسبعاتءالقرااناليةأنداداالىواالقرب
الالمفيدهاقراقباالمحفوفةاالصادطريقمنوالمروممطوثالمفيهاويوجد

كالعامنوهوذكرءاليكلدنزرفيهافهوالمحضةداالصيقطومنالمرويوأما

سديدجوابعنهيكنولماالئمةبعضفيه
يهتنب

اصبعهااالئمةداشالىسصلءراطباالعزارمحاءهـاقحذلطوو

ووافقتبوجهووبيةالعرافقتذقراحكلانمثهزافيالجزلييابنقال
التيالصحيحةةالقرابفاسندوصعالاحظولوممايةالهالمصاحفأحد
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بهاقىلالياالسبعةاالحرفمنبلانكلرهاواليحلوزردهاال

أمالسبعةاالنمةعنكانتءسوقبولهاالناكطووجبالقرآن
االركانهذهمنرثناختلوكطالمقوليناالئمةهنيرهمعنأمالعشرة
أوصنالسبةعننىءسواأوباطلةأوشاذةعيةفعليهاأطلقالمالنة

واظلفلفامنالنضيقأائمةمندالصحغهوهذاممأكبوهو

فيعليهونصالدافيسعيدبنعروعثمانأجمىالحاظاالمامبذاكصرح

العباسأبواالمامكذلكطابىأبيبنميىعدأبواالمامموضعخمهر
بنالرحمنعبدمأبوالقاافظاطاالماموحققهويالىماربنأحمد

أحدعنبعرفالالذيالسلفمذهبوهوشمامةبأببالمعروفامماعيل

انينبنيفالالوجبزدالمزكتابهفيافهرحمهشامةأبوظلخالفهمنم
فظعليهاويطلقالسبعةاألئمةالهصمنواحداليتعزىهقراجمخنر

ينفردوحينعذالالضابطذلكدخلفياذااالأنزلتاهالذوأفهااهمحا

ةبرهمعننقلتانبلعنمبنقلهاذلكتصوالبخغيرهعنممانفبنقلها

تلكخاستعلىماداالفانةالعنالينهرجهافذلكءالقرامغ
ظرئكلاليالمشوبةاتءالقراأناياتنسبمنكلالاالوعهـاف

السبعةهواليرأنوالشاذعليهالجمعالىمنقسمةوكيرهمبعةامن
عنهممانقلاليالنفستركنتهم8قرافيعليهالمجمعالصجحوكئرةلشهرنهم

ءئرهمشماينقلفوق
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لثمتىمحسائد

لياالوألةالى

اتءالؤاانواعفيوير

منأشاذافقيلحدهفياختافوقدالشاداتالقراهأنولمن
حدهفيوقيلضطنوعبناتءالقرايمونهذاوعلىمنهايثواتومالماتالقرا

ذلكفير

كالءالعلمابعضرأيعلىاتءالقراأنرلاالتقانفيكرذوقد

اتمظليقيروقدجداالفصلذاالجزركماانجأاالمامأمن

2للأاتءالقرا

مثلهمألكذسكنعلىهمنواطويمكنلجمعنقلهماوهوالمتواتراألول
كذلكاتءالقرالبوظمنتهاهالي

بيةالعرووافقالمتواتردرجةيبلغوأسندهماصحوهوالمشهوكالعاثي

بههراوالشذوذمنوالالغلطمندوهفلمالقراعدواشتهرموالر
اختلفتماوئالهالسابقمةأببوينهمهكالمالجزريابئذكرهماعلى

ذلكوأمثلةبعضدونعنمايواةبعضفرواهعالسبطنقلهفياطرقا

قبلهكالذياتالقراهكتبمنالحروففرشفيكعيرة

يشثهرلمأوبيةامراأومالرءوخالفضدهماصحوهواآلحادالعالث
سدرفيأرالحاجامطفيييرملىالكدوقلىبهيقراوالالمذكصاالشتهار
الحاأأخرجهماذاكومناالشادصححثعيرشيئمافيهأخرحابليالذلك
الفاهبفتحأففسكممنرسوللمءثدجاقراسلمعليهالئهصلىانهعباعىابئعن

51ابملبان



ااا

ذمنةموكتبوفيهسندهيصحلمماوهوالشاذالىاج
المافيبنةهالديئمشكةقرا

منيشبهعادسلىوظهراظرايراتكقراالموضونماظامس

ابنكقراعقالفسيراوجهملىأتالقرافيمازيدوهورجالمدالحديثأنول

أخرجمااطجمواسمفيربكمضيالمنتبتغواانجناحعليكمليىعباسط
مصاالمصبخاريا

نيةااكالمسألة

فوعينالىاالفعلاخالفجهةمنترجعالتراماتكونالتفيومط

نوعيغالياللفظاختالفبهةمنئرجعاتءمرااأن
اخنالفاالختالفكانءسواهعناواتفقلقظهاخنلفماأحدهما

واتوخطثوالصوفوالعهنمضواوظظصمقوامخواختالشبزكانأوكل

واوكأةاوكأئواولموكةواتوخط

بونويكذرببوقلربيظلمخوومعناهفظهاختلفماوإلماني

والىومواالدغامباالظهاراالخنالفبتيووانخدوأواصفذواويمذبون

ثسهيلوالهضيقطإقوالفتحواالماوألقصروالمداليرفيقواالمفخبموإواالثمام
منليسفهذاباالصولءالقراعنهبعبرممافكوذلكوالنقلواالبدال

أدائهفيةللتنالصفاتههلىالناللفظفيهيخنوعالذياالختألف
الحاجبافيأشاراليهالذيوهذااواصلفظايكونانعنثخرجهال

يفوواالهالةكالمدءاالداقبيلمنليمىفبمامتواترةوالسبعةقوله

انهاالالسبعةاالحرففيداخلاالخنالفمنانوعوهذاونحوهالههز
منهاواحذايممى



آلاالكالمسألة

االناتقألتاللىبرجعقرامات11منبيرصفيتتياالافيمما

وذايغاتإختألاليبرجعاتءماثرارثكمفياالختالفان

مومليالميمنواجءالهابإسعبماصيمويراناتفيهأنمايممثل
ومذباراوعوصلهاالميموفعماالابكسرلميهموالميمنواصهءاالابضم

افاتسبعوفيهالسبعفيبهاقرئوقدفيهالمشهورةممطالعالثالالت

ومسلماالعرجبهرهزارحمنعبدوعنظلالنعثرحميثفيذكرهاىاض

عليهمواقصيرابزيدبخايكبداللهالبعرىعفطالعمرفيجممىجندبابئ

ووعملءالهالفائدطبناطوعناللواواووصلءالهااة سثيسىم

أيضابكمهروعثهصلةغيرمنوالميمءالهابفمأيضاهرهزاببوعنيالياهالميم
نتصيرالثةالمشهورةوفيأوجأربةنهذلةكيرمنالمبموضماالا

قرلواخرىثالشفاتفيهااالخففىالحنوذكرأبولغاتوءيهاسبعة

فرصلةانهاإلكذلىيةاواإصلةاخالمممكراالهاضيمبهالجاز
أالسكلنفيمنهمأحدحنيختلفولمصلةغيرمنفيههابالكعروالعالمة
احداهمالغعنفيهظنظنعنىتممهـارعبلمجومثلوها

السبعفيبهماوقدقرئبكنرهابحسبواالخرىالسينبفتحتجست
االحوالباالفنيسبرولمنالعربمنفانهذائثنيةفيهذانومثل

ومررتانورأيضهذانءحافيقهلواطرالنصبوحالالرغحالوول
بااللفلهلمجمنالعربوكعبفيالحارثبنيلغةهيوهذبهذان

ورأيتهذانءجانجقولوالجرالنصبحاليفيءوبالياالىغحالفي
قولهفيبهماهذازقرئالعرسوقدجللغةيروهذهبهذفيعورتهذفي
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علىجرياءبالياحراقلسالهذفيانعروأبورأهلساحرانهذانانثمالي

بااللفغيروقرأهذلكمثلفيالمشهووةاللغة

هفبأنعووأأةءقراعلىيأالنافىاعزاضفناالنريبومن

جمهورةقراعلىبعضهماضنوأضذللثمنوأغربالمصحفمخافة

شذورشرحفيهشامابئالعالمةظلبيةالعرللغةنحالفةفيهابأنءالقرا

قرأمنةءفراانقومزموقدقالتيميةبندأيمالعالمةعننقالبالذه
بألسنيماالعربوستقيههلحناالمصحففيانقالغمانوانلحنهذانان

وصهمناليصحباطلىخبروهفا
فكيفالمنكراتانكلرأدنىالييتسارعونكانواايصحابةانأحدها

ازألتمهفيعايهمكافةالانهخنالمرافيالحنايقرون

مالكلفياالستقباحغايةاللحننثمحكاشتالربانوالهافي
المصحففيبقاهبستقبحونالذكيف

النستقيمغيرتهابأتممهسالوببأناالحتجاجاناثاثادا
إلعجصيبيالعرعاههقفالكزبمالمصحف

يثفانأرادثابتنجازيذااناصحيحافيئبتقدانهواواج
انفأعرهمعثمانالىوهورفصاذمننوهأمهـاراالافةعلىءبالهاهابوتا

علىحايأشءقرأمسعودابنانعربغولماقريشافةعلىءبالتايكتبوه

انماتعالياللةفانقربشبلنةالناساقرئوقالعليهثذأنكرهذلجطافة

ملخصامهعانثهذيلبلغةينزلهوأبلغتمأقىله
آلإارااسألةاا

متبعةةمبح11اتءالقراكونلىوهى

اتءبالقراتتعلقعنهاسهلجواسمسألةفيتيميةبنأحمدالعالمةقال



اأال

اتالفراعرفةاالولعناالخريأخذهامتبعةسنةةالمراهاانالسبع

أويأذنبهاةءالقراعلىأويقربهايقرأوسلمعليهافهصلىالنكانالتي
البعرفمنعلطيةعزلهاالاطافظبالقواهاتداالرفبهاسنةأقرئواوقدلهم
واحدةةءقرااال

اظاممسةالمسألة

أاألصاخحألفيطهراتءاالقىفاانفطوهى

صوالذاماالحفياالخالفبظهراتءألقراباختالفاالثقاقفيظل

ملمفياهءالقرااختألفعلىوعدقهلموساءووصنقضءافقهاابنى
علىوعدقهالنسلقبلطاعاالعندالحائضءوطجوازوالمستم

قرشتاذالةاالنيغريباخألفاحاواوقد6يطهرنحتىفياالختالف

أحدهماقوإلنالبستانكتابفيالسمرقندمممااليثأبوذبقراربن

اةاالواحدةةءبقراقالتعالىاللهانوإالنيجميعابهماقالتعاليالثهان
تفسيرةءقراابكانانانهوصااخارئوسعاثمنبقراتقرأاناذن

يطهرنحتىآممأمثليمنزلةتانالقراهمبرؤجميعابهماقالفقدخرااليغاير
القراعةوأجازبأحداهاقالنمايالببوتيوتكالهاواحدسيرهماتةكانوان

فأيأحداهماؤالانهقانماذافيلفانلسانهمتعزدماعلىقبيلةلكلبهها
قريشبانةالئيقناثنالقواه

أسادسهاالمسألة

قريشىبانةترلكلهاقرآدااقيو

ءشيفيهوايرفريشباخةقىلالقرآنعهأناليالعلماهبعضذهب

للرهطقالأنهعثماتعنالبخاريفيابلذواضواغيرهملغةمن

صفابمالقرآنمنهلثيفيبتثابنيدوزأنتماخئلفتماذاالثالئةاقرشبينا
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المرنأناليءالعلماضوذهبقعلوابلساخههلنفيركالقريشبلسان
ماوأوراالعربقبائلبعضلهاتمنغبرقربشبلغةءشيفبهقىلقد
معناهيشقربلغةثزلقالمنفولالثمهيدفيالبرعبدافيالحافظقالذكر

تحقبقمنأتءالقراجميعفيموجودهربثىخكيرإألالناالغلبفيعندي
لأنماللثبنالدينجمالىالشيخوقالمؤالوقريثونحرهاالهمزة
منفيالدغامالتميمبيغبلغةنزلفانهقليالاالالحجارلثنبلغةالقرتقالله

والذايمئلغةالجزومادغامفاندينهعنمنكميرتدمنوفياللهيشاق
ممددأالئهببمولشمللنحوكثروالذاالحجازلغةوالفأقل

نصبعلىالقراأجمعوقدظلغضبىعليةيحللرمنأزريبهواشدد
أجمعواعلىكماالمنقطعفيالنحمبالتزإمجازييناطإألالنالظناتباغاال

تعاليقولهفيازمخثرياوزممااللغتهمالنبعثراهذا01نصب

ءجامنقطعءاسقثناانهاللهاالالغببواالرفىالسمواتفيمنالبعمقل
غيمارأنفريشبلنةنزليهالقرانانءالعلمابعضوقالتمببمبنيلفةعلى

منهااختاروهمماالعربفبائلمنغيرهملغاتمنءشيلختهمفيقريشادخل

كالفتاحقريشبغبمارلغةالقرآنفيوغانهيقالومااختهممنذلثفصار

وجهأحسنعلىالمذهبيغبينجمعفيهالقولىوهذاالقبيلهذامناكانفهوم
االصلينيةانايقالطعةوهطاحكمأىيدخاةتقرلللحاكمتاحال

السابعةالمسألة
بالثاذةاصالةوااهةجوازالقرووهى

فيهءالقراتجوزالميروخأمحابناقالبذالمسحفيانوياقال
يمبتالالقرآنالنقراتاليسىالنهاالشاذةةبالقراهغيرهاوالالصأله

جاهأوفغالطغبرهقالومنمتوانرةلبستالشاذةةءوالقرااالبالتواقى
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ءدماالاققوقدوفيرهاالصألةفيتهءقراعليهأنكربالشاذوقرأخالففلو
الأنهعلىاالجماعالرعبدابنونقلبالشواذقرأمناشابةعلىبنداد

الروفسةفيقالنكنهبهايقرأمنخلفالبعملىوأنهيالشواذةءنجوزالقرا
الشاذةاتلقراهباوكذابالسبعةالقراهؤسوغالرافسلالمامللعزيزتبعا
قيلالثاذةوالقرامةصانهنقوالحرفزيادهوالمتغييرفبهايكقأان

العشروراماوقيلالسبعوراما
الثامنةالمهعمألة

للمثهورةتيرخاذةاانفيوممط

ةالشاذةءالقرامنالقصدانقرانفضانلكتابفيعببدأبوقال

حافظواوحفصةعائشةهكقراهوذلكنيهامعاوتإلبنالمشهورةهالقراقسير

والسارقمسضابنةوكقراالحعيرصالةارسطىوالصالةالصهلواتعلى

كورلهنكراههنابعدمناللهفأضاجابرةوقراأيكانهمافاقطعواوالسارقة

يروىكلنوقدلمقرآنمفسرةصارتقدشاكلهاوماروفاطفهذرحبم
كبارعنروياذافيهفشتحسنالمفسبرفيالتايعينبعضعنهذامثل

مافأدقىوأالتفسيرمنثرأبمفهوةءالقرانفصىصارفيئمالصحابة

الالذيلمالهمنأنهاعلىالتأويلعمحةمعرفةالحروفمذهمنيسئنبط
ءاهالاذلكبعرفانمافضلهالعامةتعرف

التاسعةالمسألة

لىاالضمحلىبءالقرااحدىونرحبماثءالقراتوجهنيوممط

قراوجهكلفيهيذكرجايلفنوهواتالقراتوجيهمعرفةالميممن

الفاريصيعليالبيالحجةتابمفهاءكتبافيهوأفردوااالئمةبهاعتقوقد
توجيهفيابضاصنفواوقدمهدولمجالهدايةوثتابلمكيالكشفوكعاب
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امهـبرياالبقاأبموكقابجنيالبنالمحتسبكتابشهاامثمواذااتءالقرا
ئهنالقرااحدىتىجحقدأنهوهوعايهاقببهينبغيجمطءوفا
مرضيغيروهواالخرىةءالقرايسقطديحانرجياالخرىعلىالثابتتبن
يهنالنرصمنوالتفاسيراتءأقراافيالمصنفوناكثرقدشامةأبووقال

ةءالقراوجهيسقطيمدحدالىيباكبعفمالمأقحىوملكمالكهقرا
بهذهأصإبانيحتىقالثمتغءاقرااثبوتحمردبعدهذاإيساالخرى

اذاصحتالددأهلجاسألمةاءملماابعضوقالركعةفيبهذهوركعةفي
اليواقتفيكتابالزاهدروبوأوحأجودأحدهمااليةأنتانامراها

علىاعراباأفضلأاتالقرافياالعراباناختلفاذاقالأنهثعلمبعن

اثنالمشتأنواسكلماالقوىفضلتالناسىكألماليخرجتفاذااعراب
اعجازودإلللالعربيةالغةصخصامالهميلوحووجيههااتءالقرابفن

يعجرالمانماالبهجةمنالمولمجصلرهماخيلوحالالعزيزماالكتاب
القونعلىيقفأنبعدذلكعايقدمأنهمتهسممتلمنفيذفيبيانهعن

واللهجدهجذمنيسيرملىفاالعرصلفىمنعيهايوقفأنلجزماقيا
وفيقاولي

القرآنءأيميافيألسابعالفمثد

وسعليهاللهصلىمحمدريممولهعلىأنزلهماسمىقدتعالطاللهأناعلم
ءثذدجروقداذكرواكتاباواوالفرقاناقراناوممبأممابعةبأر
اللهانفقالتفسيرهمقدمةفيالمابريبرصافياالهامبهااالتسميةوجهبيان

بعهأرءطأوسلمعليهاللهلىنبيمكلدعلىأنزلهالذيتنزلجهسىقكرهذتعالى



أصننقمىلمحليكعنتنزيلهفيبذللثاياقمميئهفيفقالءالقراننهن

الغافليغلمنقبلهمغكنتوانالقرآنهذااليدأوحينابماالقصعى

مختلفونفيههمكرالذيااعمرائلبنيعلىيقصالقرآنهذاانوقال

وسلمعليهاللهصلىنبيهالىوحيهفيثناوهجللالفرقانومنهن
نذيراللعالمينيكونعبدهعلىالقرقانظالذيتباركبذلىيسميه

الذكطدئهاطدبهاياهتسهيتهفياسههتجاركفالالكابومنهن

فبماعوجالهيجعلولمالثتابعبدهعلىأنزل
الذكونزلناكنانابهاياهتسميتهفيذكرهتعالقالالذكرومنهن

معنىالعربمعفيبعةاالرأمحمانهمنايهمولكللحانظوقالوانا
تأويلهفياختلفواالمفعصرينفانالقرانفأماهووجخراالقيرمغووجه

القائلقولمنمصدرامىعباأبنقولعلىتأويلهيكوتأنوالواجب

لثناللهفرقمناللفرقانلكاللهغفرمنالغفرانكقولكالقرانقرات

يدلماوقرأجمعهعليناانتفسيرفيذكرأنهوذلكوالباطلالحق

الىاجبفانقتادةقولعلىوأماهءالقراعندهالقرآنمعنىأنعلىاصري

بعمهوضمستجمعثهاذاءهثيافرأتالقائلقولمنمصدرايكونأن

فيحبحعوجهادةقةوقولىعباابنقولأفيالقولينولكلبعضىالى

فاتبعقرأناهفاذاتعالىاللهقولتأويلفيالصجحأنغبرالعربمع
مافاتبعتنابقراهلكليناهفاذابهيعنيأنهوهوعباسافيقولهوقرآنه
فناهأأمابعتةأتسماهفاذامعناهقالمنقولدونناءبقراىبيفاه

مقروهووانماةاقرااممعقناقرىبسأنزكلجمفقاثلفالفان

فافيفرقانالذلمجاهواسمهتأويلواماكتاباتوبالمهـيسهىأنجازلقي
61انببانا
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ممرمةقالموتمفةالمعانيفيممطمختلفةبالفاظذاكفيءجاالثضميرأهلتفسر
ابنوكانغيرهماجماتقولوهويأولهاسدتياكاناذلكويماتنجاةهو

فيفالأويلهفييقولمجاهدكنكذلكالخرجالفوقانيقولعباص

اباطلواقاطبينيهفاللهفرقيومالفرقانيوموجلعزاللثهقول

المعانيمعقارباتألفاظهااختالفكلىافرقانامعنىفييالتالتأوهذهفكل

منهالمحرجذلكلهجعلفقدفيهكلنأمرمنحرجاجعلمنانوذك
يإنوينهوفرقاسوةفيهبغاهمننمرعلىفقدمظنجياذااوكذالنجاة

صحيحقولالفرقانمعنىفيكهرويناعنماروينانجهبعبالسوبايخه

الشدبنبينافرقاعندناالفرقانلوأعىذفيألفاظهمالتفاققالمه
وتصرفواظهارحجةواستنقاذبقضاذأكونيوقدبينطوالفصل

أتبذللثتبينهدوالمبطلالمحقيخأالمفرقةالمعانيمنذلمثوغير

حكمهمعافيوسائروفرائضهوحدودهوأدلتهلمحجتهلفصلةفرقاناسصيالقرآن
ءوقضاحكماالمبطلوتخذيلهالمحقبنحرهلإلهماوفرقانهوالمبطلالمحقنبي

كثاباخبتحقوالثمندرهءفهوحنابصىذااسههيلتأووأما

المعجمحروفتصالخطصوالكتابحساباءالهثيحسبتتقولكا
وبمهوواكاكماباوسصيؤألوممموعة

ذكرانهاأحدمعنعينمحتملفانهالذكرهوالذيهاسأويلرأما

4ءأودماوعمائروفرائضهفيمحدودهفعركمعبادهلهذكرذكرهحالاللهمن
كما4زبخاومدقلمنخروةوثمرفثرذاأوايالهحكننه

اشكلولقولهثرفانهبهيعنيواقومكثادوألههثناحملال

ملخصاألطإلريكرهما
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نزلءالعالمينربفعنريلوانهثعالياللهظلأالنزيلالقراقاسماومن

عندمنالمظمالبهسصيمممدراالصلفيأيريلوااإلمينالرحبه

عولهبلمصدرالمفتمسميةقيلمبهوسموثسهتتهمدبهاللهعدصلىرسولهلىالله
ءالطاتداولكثروقدتاباباوالمثنوببايفراقالمقروءنسميةذلىوظبر

الىذايزيلبمالتفييردولمفذاالتنرلفيردفوونكراسم9ا1لهذا
القرآنبالتريلبعنونوهمذكير

بعضهمظنهمزوقديرالسبعةاإلئمةبعضقرأهموزوقدوالقرآن

بذالثصعىاليهضمهتهاذاثيبالءالعيقرنتمنمأخوذفيرهمزالعراقاان

قرانوالعمرةالحججمنأالجيبمقيلوئهفيهياتالسورواالبينلجمعالمرآا
حركاولثلالتخقيفبابمنالمؤيخهاتركاننيوالصسهوقوليذا

كبرانكعثرةأممااقللقمءالطمابعضذكروقدقبلهاالساكناليالنرةا

اللهوصفماكلانفنوانهمواالسماهقببلمنلجعلهوجهيظهراللجا

ئهأطمناسماجملهبصحكانوبأيعلىعايأوأطلقهآنالةبهتعالى

وانهكالكريكالالقراقسمىالىئاللهاقمنمقائلوفىقالثموهن
بمكرإقرآن

باركءيكالأنزلناهالصابالفةباركاوه

اطمحيمالخاباإالتتللثالراليخماوح
المببناممتاباآياتتلثالرفقالومبإلأ

بياعرقراتاأنزلناهانافقالبياكرو

الرشداليبهدىعجباقرأالسمعنااناقالوعجبا

مجيدهوقوآنبلفقالطيداومج



عزفياكتابوانهكاللعؤيزا

العظبمكاثمراقالمثافيمنسبعاوالمدآتبنالثفالوحظبما
المسقتيمالعرأطاهدناصالالمستيالصراطالقراقوسعى
مبينانورامياوأتىلماالونورا

الصدووفيلماءوشفاربكممنوعظةتمكمقدءهالطعظةو

ربكممنبرهان01جاقدمالوبرهانا

بكيمومنبصائربمحاهقدفتالوبصائر
للناسبياناهنقالوبيانا

أمرنامنلوطاليكأوحيناثومذماللروحا

بالوحيأنذرلمانثاكالووحيا
للناكطوالفاتهدىالقرآنفيهانزلالذيرمضانشهرفقالوهدى

والقرظنالهدىمن

اللهكألمبسمعحنىقالالثهمح
كتاباالحدثأحسنترلالثهلمالومماجاومنشابهاالحديثوأحسن

اليبعضهمووخمسينيفاليالقرآنأسمابعضهمانصوقدمتشابهامماني

بايتصنيفبعضهمذلكأفردؤلىؤصعبننيف

بذيثيمعاقوماالسورءأسمافيالثامئألفصد

فبهااخنلفوقدآباتدةءعلىنشتملمسهقلةالقراقمنقطعةورةا

كبرأنمنهمطعةويراالبناسورةمنجمةممثيرميلاشتقاقهاجهةمغ
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تجهعءالبناشورةوصورصهرةاراومثلبقحسؤرعلىثحهعالقرآنسورة
وصوفصوفةسوربسكونهامثلعلى

صذليانبنينابغةآلالىفيعةالمنؤلةوسءالسورةمنمشتقةوقيل

يتذمبدونهاقدثكلترىهمورةاعطاكالئهتراد11
ءالسؤرمنمشمقةىوقيل

ابضمنالفضلةسمميتولذالظمنهأخذالذىبلىآبقىنهالبقيةءثيوسوركل

سؤرااالنالطفيبقيهافضلهاشثربهالرحل

يقرأأأنهيرغيخهالفةوممببالهمزةيسؤرةالقولهذاعلىالسورةوأصل
فيرظامرهذافياالثمتقاقبمأنبضوالبها

وغوقداصميمامنهاسورةلكلمغهءوأرجمائةالمرآنوسورا
فأكثراصطنلبعضها

بعفماالذكروقدالسوواسطاقرواكتاباظتحةذالثفن

ءالعلمابعضقالالمثانيوالسبعالقراقأماسماثهاواسمابنوعثرنيا
تهاقراهالمصاحففيبثتابتهايفهتحالنهااكابامخةظالسورةهذهسهيت

وسميمتةءوالقراالكتمابةقيآنسورالمنظوهالمافاتحةيفالصلواتفي

الكتابةفيخلفهاماسواهاوثأخرسورالقرآنسائرعلىلتقدمهاالقراقأم
حامعكلئسيوالعربالكآبفانحةبمحنىشبيهمفاهامنوذللثةءاللقوا

الياالمورايةسعتولذللثأماللبعهتواعلهكانىاذاالمرمهـءأورأ
أمهمميىوقيلأمهمالعدوءقاوضدوالرحيلانزولفيتحتهـاهعونيحت

هةالمالمطالبمنمافيهعلىالنطوائهافينكالقرانأعللكوفهاالقراق

أصلءاثموا
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وهنصمالةكلفيتهاقراكأغإداتبعسعالنهاالمثافيالسبعوهمميت
القصرىاطدوسورةلياالالحدوسورةالحدوسورةالكئابأمأهمائها

طريقفالفيثرسامبنفاكاسمانلهورمماالىسائرنذكرأنوأيناوقد

وفالالقرآناطسفثيسميهاانمعدبنالدكااليفرهسورةااليجلز

غيرهافيثذكرلمالتيماالحمنفيهاجمعولمالعظمها

امةحمخةمدكلالمطاطبعضهموقالمعرومدشةرالثهنللتأصطاطيا

القوآنآسنانسمبتماالمسندركحديثوفي
أعالشيصوسنا

تفبيهأ

أنسعنوالبيهتيبرافيالطكذالمارواهسورةيقالانبعضهمكره

ذاوءماالنسررةوالعمراناصوالسورةالبقرةالتقولواسورةمرفوط

رانآلفيهايذكروالنيالبقرةفيهاتذكرتيامعوهالقولواولكنهالعرآن

وعموفانهالجوزيابنىادبلضعيفواسنادهالقراقوكذا
صحيحبسندمنهاخرجهتمعرابنعلىموقوفايرفانماالبيهةبو

وفيءوسلمعايهاللهصلىالنيشؤننطالبقرةسزرةاطالقصحوقد

البقرةسورهعليهافئلىالذيمقاههذاظلانهمسعودابئنالصحيح

الجههربكرههلمثمومن

فيذلكثبتوقدفيهراالزوالبقرةؤسىمرانآلسورة

مسلمصحيع
سورغقمااامورهلآسىالطولىالنساهورةوتسىاهالنسورة
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العتودسورهوئسىلمائإلةسورةصرىالقالنسا

بدرسورةونسىاالنفالرة

كالفبطاللهتاباقدءفيهاتعالىدفولهبةالتوسورةوثمعىةبراهسورة

الفيطتقيانهجببربنسعيدمنيالبخاأخرجوالقاضحةلةاال

حقومفهمومنهمتنزلمازالتالفاضمحةفيبةالتوساظبةالئوسورهعباكت

سالمنافأهإوعنمقيرهالوافيترةأحدأتبقلمانهاظننا

مبادهعلىالنعممنفيهاافهعددلماهمالسورةوشىالنحلسورة
اسرائيلبنىوهمورةشحانسورةوتسمىءاالساممورة

عريمورةوتسهىكهيعصسوره

موسىسورةونسىطهسورة

الموئنونممورةوشىالمومنونأفلحقدسهرة

سينسورهوثسمىافلسورة

المالئورةسونسمىفاطرسورة

داودسورةونسهىعىسورة

الفرتسورةونسىمرالىسوره

منالمووسورهالماولسورهونسثطغافرسورة

ايمحالمعوسورةإسجدةاحمؤسىلمتدنمةورة
الشورىسورةولصىصقممسورة
افحربعةسورةوشىائيةاوز

إقتالاسورؤصثمحدورةس

العمراسورةوتسىبتاقترسووة
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فيسعيدعنالبمخاريأخرجالنفيربنيسورةؤسهىالحشرسيرة

نهكاالنضيربنىسورةقلالحشرظلسووةعمباسإلفيقلتجبالير
بهالرادوانماالقيامةالحشريومبهالمرادانيظنلئمالبطشرتسميمتهاكر
ديارهممنالنضبربنياخراجهنا

االمحانسورةوشسالمتضورة

الحواريينسورةوتسمى4الصفسوره

مسعوداكسماهاذاوالقصرىءالذماسورةوشىإطالقاسور

محفوظاالقعرىقولهأرىالفقالالدايوديأئالروقدابيخاريأخرجه
ردوهوحجرابناتملىصغرىوالقعرىاقرآنامنيورةفيواليقال

مسفندباللالخبارالثاشة

مخزمسورةؤسمىافحريمسورة
الملكسورةوشمىتباركيصورة

المعارجسورةوئىسائلألسورة
الحنورةسحطوأويرتلسورة
الدهرورةوسأساناالسررةصعطوأفىهلسووة

انجااسووةؤسوعثمسورة

االعلطسورةؤسىضبغسوشه
العلقورةسسمىواقرأسورة

مفمهءفيتاعبذلوالماتابأهلسورةوئىيكنلمسورة
القيمةوسورةالبينةوسورةءأب

ايكلةدممورةؤسرركلتاذاسورة
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فيمصمفسيتبهذووأهاللكمابونسهىسوؤيمنلمسوؤ
القيمةوسورةلنةالوسورةأجمي

الزلزلةسورةوتسعىزلزلمتاذاسورة

فىالسورهوشمىألهاكمسورة
الماعونسورهوتسمىءأزأيتسورة

وهوالدبنأطععلىإلشآلمااالساسوتسىءاالخالعىسوؤ

نعالىافهنوجبد

الفلقسورةوتسىالفلقبربأعوذقلسوؤ

السورئنوبقالالئيالناسسورةوثسعىالناعىبربأعوذقلسورة

باعمسورتسمءبأعماالوأحدةالسورةسميىوكما05مرالواويمالموذقان
بمثلتمبروقدالءالمحورأصمابأنالقولعلىبألمكالسورالمماةواحد
المعهجدةأوأالبقرةألمقولهم

تنبيهأ

وولكطاألطتعدادعنالبحثيذكطالبرهافيفييئالىعفال
أتالفطندمةفلنالعانيكانأنالمناسباتمنيظهربماأوئوقيني

بعيدوهولهاءأعمااشتقاقتقتضيكئيرةمعافيسورةكلمنبسنخرج
العربأنشكوالبهيتسمابسرةكلاختصاصفيالنظروينبنيقال

فييكونمستفربنادوأومناصمائهاأخذالمسهباتمكليرفيفىاممط

أببئأوأكثرأوأحممعهتكونأوتخنحهصفةأوخلقمنالشي
بما7لةالطووالقصيدةمالكلمنالجملوبسمون4لهسمىالرافيالدراك

االسمبهذاالبقرةسورةكنسميةالقرتقسورءأمماثذوعلىفيهاأشهرهو
7اليبان



ا5

سعؤالنساوتسميةفبهاالحكمةوعجيبفبهاالمذكيرةالبقزةضةاشابة

االنعاهسورهونسميةءالنسااحكممنكهئرمنفههافىددلمااالسمبهؤا
اناالعبرهافياالنعامافظوردكانواناحواالثفصيلمنفيهاوردلما
ءشهداكنامقولهالىاوفرثحمولةاماالمومنقولهفياواردالفصيلا

عهناحمنبعطوتكزرماأنسوراألفيءالنساذكركماوردنجرهافيبردلم

يرهاغفيالماثدةذكريردأالمابرةسورةلهـبهذاانسااووةخرفييردلم
4يخيصهابمافسهيت

الفصدابالتتعلقاتصلتافا

االولىالصل

ملوالمةوالمثافيوالمئوقالطولادخوأفامبذأرالقراقالعلماقعم
بثيربنسعيدبهةمنعبيدأبوأخرجهعمرفوحدبثفيذللثءجاوقد

وعملمعليهاللهصلىالنيئعناالسقعبنوايلةمحنالملبحأبيعنقادةعن
مكالاليخلالمئيغوأعطيىالتوراهمكنالطولالسبعاحطيثقالأنه

يبغرحديثوهوبالمفصلوفضلتبوراكمكفالمثافيوأعطيت

والفساهعمرانوالالبقرةينجالطولالسبعأمالينرفيهبشبنوسعيد
يروقيلكهفابعةالساوقيلويونسواالعرافواالنعاموالمائدة

بالبسهلةينهمايفصلألكوللىواحدةسورةحكمفيالنهماةوبراهاالقال
ليستالتيور11نهـشيدنهااليفصلإبعةاطولاالسبعتكونهذاوعلى

هذعالسوروسميتكبرىجمعفيكاألبرطولىجمعالطاهبفموالطولمنها
وفيءالعالبضقالكذاسورالقرآنساسقأطوللكونهاالطولالبع
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وفيالسورهذهبعضمنأطولماهواالخرىالسورفيفلننظوهذا

بعضقولالمبحثهذأفييستنوبومماوالصافاتءوالشعراوطهكالنحل

فالمقولهفيوذالةبرامزائقابالفيذكرهايردقدالطولالمعبعانالعال

إلطولامممبابالسبجعنىقاواءالعظيموالقرآقالمثافيمنمهبعااتيناكولقد
االبةهفهأتممواوعيدوالوعدالقصصئهنننيالنمعافيوسماهن
أكثرعليهدالذيءالمدينةفيبعدهانزلناهسوراكرئلكوأمكةفينزلت

سبعظهاالكتابفانحةيةاالهذهحطالمذكورةبالسبعالمرادأنبنالمفسر
نسمميئهاالعمحيعحالحديثفيوردؤدصالجلفيتئقإنات
المثافطبالسبم

سورةكلالنلكبلىسيتالطولالسبعماوليفيرايئرنوأما
سميتاكنجأوليمافكلبالمئافيوأمااوئقاربهاإلةمائةعلىتزيدممها
أوائللماونواكثوانلهافصدهاكانثأيالمثنجأفتاالبذلك

أقاآالياسورااياثمانيالفراذوثايخالهاراذاهياكثقالة
النهاممافيسميتوقيلونوالىالالكليمنىمماأكنرتثنىالنهاإلةماألمن

اليائهظلكلهالترآنعلىإفيإاتطلقوتدامبرواصابروااالممالفيياثق

أنهمثثابهابقولهعقالم11ظلمثافيابهاثمئكتاباالحربثأحسننزلالهأ
أنهمافيوقولهذمبهأثوماالبيانوحناهمدقافيبضابعضهبشبه

بعضترديدذالثووالحججواوحدواومدكلواالاالنبافيهسق

كثبؤأمكنةفياالنبياهقصص

لألئرةبفلىكهوسالسورقصارمنافإنيوليمافهوالمفمئلوأما

منهالمنسوخثلةوقيلالرجمالرحمنافهممباسورهبيناليالفعصرل
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دلذىانانهبنجبيرسعدنالبخارممطروىايفابالههـميسعىولمذا
لهأاختلشفيوقدنر4بألالناسسوزو3خرهالهبمهوللقصلنهتد
وقيلفيفىلاليالوردكطوعزاقتالااوقبلالجاثبةوقبلالعماظتقبل

والصحيحفدثفبروقيلالرحمنوقبلقوقيلالحجراتفميلافتح

عماليظوالهوضاروأوساططوالوللمفصلقأولهاناالئرأملمند
قليماأفرباهنىالقرآناحرالىمنهاارهوالفممليامنياواوساطه

فهـثفط

نيةالثاالصآ

اسورالجاعرابنيوممط

بجملةمنهامأسصيأمابخيرجملةماسيومنهابجملةسالسورمامن

وأرأيتفئوانشرحوألمسألعائلضكووذللثيةالحفيهكمجب
فماونظرتسانلسألوقرأتسائلسألهذهساثلسألفطفمقول

ألمهذهأثرحألمفيوتقولالالثاالاالصفيالالمبضمسائألأل
حودلافيءلالدإمكلنيئرحأأفيوظرتنثرحأوقرأتنشرح
ذالثكلوقىالثألث

ماكنعلاضرهفيبقىمافيرنييرمنيألسههعلىالفظاابراديةويل

قبيلمنوالمحيمعليهالداخلةالعواملباخنالفوالبختلفقبلمنعليه

لقبمنعليهاكلنالنيبالحىصاخرهالشتنالباجواالعرابلىالمقدالمعرب
ثكذعليهكانالذيبالسكونأو

منهالهمجاحروفبلقبمنمايىنهجملةبفمرءمنياماسيوأما
ءالمجاحروفطقعيلماهبرمن



9يه

اكالبيصبباألممعرظكانظنالهجاهحروفقببلمنايمىماأما
مصلفلىمنوبسئىواألنفالواالعرافاماالنحووذالثالمنعرف

هذهكوليةالحفيهنجبنالمممواوايرهماممافيهووالنجموملاطبررال
المالثاالحوالفيءالرابكسروالطورفيرتووالطوروقرأتوالطولي

جمنوانقطبالالمالمعرفقببلمناالعحمفيصبرالواوهنهمخذفند

منمنصربئفيركانسواهالمنعرفبرامرانيامحرببالالممعرفعير

هذلموللوحمودصقبلمنمنععرظكانأووبوسفيوذىكوقبل
أضيفتاذابعرفطسومملاناالهودفيوظرتهودسذوقرأت

بذكأربداذاهودهفأوتقدبرآضهودسورةهنهنصفظاسوريها

امماجلاذاالعرفمغهودههلمنعمنذكروماسدسورةهذ
اليبعهالنحاةوذهبمحكهوويهسيمبومذهبوهوهوالمشههرللسورة

هذهتقولالسورلمأهبلفييهسيبوظلذلكقيوعدمهازالصرفص

صيردصسورةهذهثقومنمخذشهوزانأردتاذانرىهود

الخهنعرفهالمورةااممهوداجلتوانترىكماتمثمهذهكقوهنا
وظااللسبرافيينواالرضالنسابمترالهوالسورممروسميتهاامرأةبمنزلةدرنص

مذهبعلىهذانعرفهالمالسورةاعمهودجعلتواقولهعدثعرحهفي
منوأماعرفأبزيدسميتاذاالمرأةانيقولناقهوملىيهسببو

اسميننااذاوهودنوحبجيزفيفهورفوالتصرفكهندانهانجول

دااهباساأبوايضابهظلجمنبعروالبعرظانللمورتيها
كوقمهلواحداحرفاكانفانالهجاحروفقبيلمنهرما01وأ

حروففالنهابةبالحوبعبرعنهالبرفأماابواالعمالرفقمهون



9كم

ءالمباطروفاطجعلهافعلىاالمرابوأمايرمحمقطعة
نأنيثيماعلىبخهوعدعالحرفتذيهرعلىبناالمرففيهاوزهذأوعلى

بناةالننوفيبالفمعمادهودذءيثهاحء5لىبنابالسكونعمادهذهعول
وهذهاصرفاامنهنعهـعلىبناتنوفيبدونبالضممماذوهذهعرفهامل
يفتأضواذللثفيتجريمنهوالمنعوفواليةالحصامالئةاباال
الأمسورةاليها

ويهىوحمقطساألمجيئاهاالسوازننظحرفمنأقثركانوان
مهللععرشلوازدتما0101عاممنرواإلعرابمثعةحروفالفهاكايةاطقيه

سوافلكفيدإتحثماتجمافيوهذالتاألعجميةاءاالعمامنهاببلليل

ينعرففالحموأهاذفيسإلويهوظلالأمسورةايهئضيغت

نحوهابيليأعجسمزلأكفلرهالكماليهأوأضفتهممورةاسماجثمه
الشاعروظلدبلو

بوصنأذاالمناتقبايةحمتيماصفيوجدنالم
وظلى

أبراهبماوإهأاعلمتقلىمماحامنؤأوكتبالم

بنامطمبتمعلىههمفياليجينهواعلممنياطاسبونثوكذ
قرأبعضهموقدءحالهعلىاوفنركمهكايةاطهذافيأردتوانسياهو

ظلثجأهبميااسمانثجعلهفهذاظلفنءالمراقوأوقاتإلقراقيالمبق

ياسيخآاذكر

والزنالبناهذاالنأعجميااصماتجعلهانأليتحتاجفالعادوأما

أبضابريبهزفهئعمفالللسروهاسمانيانمكلؤولكشهمهمميأع



مم

سطااثرمتالنمعنبكمانمنمطينمحيراعمبنومادياسينيكوقان
يدلومماكللثموأهىدحيىوابئكيفنحوتالحركاكإرلثعمكنة

ونمعقحامبمنلريالاهرباأنالعربممنكالبىطئمانكل
االسمءصييقدنهأالصيحروففظالتشبهحروفهفظانظت
االمجميةااللمطرقبوالموان05ونكؤبومىةقاواجأعوهوهكذا

يهبراأوتقلىظورهءايهأضمنتةثطبمالركمبفيهأهكنظن
كلءابابمءلىاجرإوهزءهإلمراباأةيرءواالعرابيةالح

جواوهبهوذووحةمةيخهالوذكوتفلهاكب3ثمرطحمجعل
العرفميمأبكلزفيهوعلىمملىافاممصءطجاعلىءبئاالنونملى
سورةاليهنضفأوافاآنبنعلىبنارفاءتوءكرالحردتلىعلىبنا

الفتحعلىيالجزنجاكبعلبكالعرهـضاانوةواالمرابيةأقيه

بديكنلمعمايماوجعلههحاؤأؤاأحمأيهةوقمهثركخمسة
بمنزلةممااسعلتها6ءسصهصدنهالمئأث3طءشوتثمانوتاتحركانمن

حااالعلىامممواققاعفو9حشئتايمكبعلىويجرذقرابئ

لدمبةالحأالفيهفلييعوصخحقرسعفئههئجاترافيهيمكقلموان

ذللثفييهسيبوظلالأمسورههالأدميمتاسليهيةةيرالحهامكلن

النهمبجزلمثطاسيئبمواشجعلتها6بةحااليكقفالوالمركهعصأما
4يهاروتوقاببلهايبلىبمنزلةجعلىهاكنمواطاسبهآممفرمرتببلوالم

طاسهناليميماوصلتالنكيجزأصميخاطاعهبمترلةأجعلهاظعتوان
واحداأيعمافتجلهنأحرفخمسةاليأحرفخمسةئصلانواليبوز

صارافافااممابنوالهاليلىاجلنمطاوالهافالأجلفلتوان



أثم

لمإلنهذللبجزلمواحدمكلعهماحراالالىأحدهماضهمتاسمبن
الدترأبعدالنكوهوبمهلهموصوالالعربعألمفيضرموتمثلهش

النيجزلمامطميلبمنزوأجعلهحكلادعهقلتفانبالهمادنيصلهأن
اباشهمخوبيةالراكنرحروفعدهصكلىحروفهووةجااعبلا

عنوحمءيةالحاالفبهيبمروالءثيحروفهعدةملىليسوكحعص

ظيرلهيكقلموانالصرفمناممنوكهبعصاعرابببزكلنانهيونى

ففيعصفييبهبزكلانهيوشصحلىالنحاةبقالبةالموااليملهلى

مادملىفيهاإلمرابوبجعلجمأمنوالنونفمنافاهفيهقتحان

بهالبعتذحشواوالبافطعهادمربهاعكللىبكونانعلى

ألدشتى
يناسبهماومنهابصددهبثائحنيمعلقمامنها

االوليالفاثدة

ضميرالبفعلشهاسيماالسورأسمامبحثفيالنحاةبعضقال
تقطعوعملهمزةأولهفيكانانأةاالسصرفالمااصابأعربفيه

قرأتبتاكرفيئقولارففيءهاقلبتأنيثءتااحرهفيأوكان

صارتفألنهااالعرابأماارففيبهمرإوقرأتالوصلفيلةإثر

نالتفألنهاالوصلهمزةقطعوامابنالموجبأالبةمعرمماهواالاسعما
تاكأهاهقلبوأماعليهايقامىوالنحفظهعدودةاظألةفييالءاالسمافي

تاجاظطفالنءهاكتبهاوأماءاالسمافيالتيالتأنبثتاهحمذلىفالن
آردتوانالسوراعمابابفيالهصمىفيسيدابنوقاللبافاللوف



1الطي

هذهتباطاعليهاروقتااللفظعتامحمابتامثرمخعلات

وهذهياهذابمتابثرهذفقلتتمرفدلمتاجعلئأوصلتفاذابهترأ
4ياهذاتبمثهنمقلتوصلتفاذاالوقففيتتههذهؤقولهث
كاتؤالاكقففيبالتعاهتبتوهناثثربتهنفقولمخكيهاأنوببوفي

الحبةتأداذاإلطء

نيةالعالقائدة

المومفونههذهالمومنونأفلحقدبهاسورةاردتافاالمومنونفيتقول
بالياهادخحالةفيباواولمهافتجينالموفيونمأرتالمومنينوقرأت

هوالذيالمومنونوهواالصلفيكذالثتجعلهاكماوالجرافصبحالةفي

فيهابالمومنينومررتالموفىبنورأثالمؤشونءجافيهقولفئمومنجمع
النونفتحةءبقامعئةالماالحوإلفيباياوعاياانوهواخريجه
المؤمنونفيونعارتالمؤهفولطوقرأتالموشولطهذهفيهافتقولحالها

كافرونأداالمنافقونكجااذاةبهاسيىأردتاذاالمنافقونذلكعلىؤس

فيبيةالعرءعالماقالهلكولذكرلكانرونأيهاياصلسورهبهاأردتاذا

وجهانفيهفلثرجألبصينسميتواذابعضهمقادملخصاذلمثمعل

فتقولوالجرانصبحالفيءوبالياالرفعحالبالواوفيتبهلأنآحدهما
فيبالواوفيأناثافيءبثلمينومررتينمسلورأيتسالونهذا

كانكجمسلمونةومررتمالونورأيتهسلحونهذافتقولالثالثةاالحوال

مسيننحوفيانحوييئاضلهوقدأجازإسمبةافيامبعالمرفوعافأفي
فيشينجموىلهاجراءالياألزامهمانواعلىفيهاالعراببجعلأنهنا

81انا



اس8

فالصصفيالنوهذهالتنوبنمعالنونبضبمشينعليهأتتقالمنيغة
الشاعرقالافةاالفحالفيعندهم

مزوا4وثمئإتاابناجميئلهينييميإصهفإننجدمندعافب

وعلىالواوعناخالنهاءالياالزموهاوانماالشعرفيذلكءبجيماكئروأ
يهكرذلثهسيبوذوقدبكسلميئرتوممورأيخمسلمياينمسلهذالثولذلك
قولهذاأنوأجودهأقهفأنبرجلينرجالسميتفأذاقالحيثكتابهفي

ورأيتمسلمونهذاتقولكابرجلينومررترجتليترورأيترجالني
ذلىومثلواأللفالياهجمنزلةوالواوءاليافهذهبكسالينومررتمسليين

يقولمنسنالنحوومننالمونيخقءوهذونشيهذهالربقولط
مسلمونقالقالهذامناطليلوقالممانيزلةبمبعلهترىكاهذارجئالن

امسيبابعضقولبثنزلةقىىكماضممنقوالمنزلةبجعلهصىكما

تاعينارجنىقولهتلتناننرممهكالويتسيرجميآسسطين

ثالتشبههذهأنذلكمنمنعهماغافانهمسلمينفيترثتهاكاءاياا

وقالسنيناصارفا3ضتكمامعروفيخأومسلهكامهمفيءاالسمامن
فانكلفذلكااللفاظمنهشثطالنسميةتارداذاذلثفيكغالنحوبعض
ثنانمجراهماأوجارياوضاربونبانكضارحدهعلىجموعاأوممنىاالفظ

فيالنونيجعلأنوعوزكئراالفييةالتسمقبلاعرايهأعربوسئمرون

نحرالنسبعةالكعةحروفالتتماوزأنبثرطاالعرابشتقمتكليهما

مستعتبانفيالنونهليفالطمةاعددحروفغايةةقزعتالحر

الياهدونااللفالمثقألزمبتأعرفاذااألعرابمعتقبومستعثبون
وقبلزائدتانونونياآخرهماالمنرداتفيليىوالنهمنهاأخفالنها



اكس

اسبمابباالحيئصيادياذااللىظكمحةءاياا

البحربخأفيجاهوقدءمنهاأخفلكونهسااراوددنءايااالجسعوألزم
ييطالبحرودخلتالنونبقمالبحريهـثهذيقالالقياصخالفعلىاثنى
البحراناليالنسبةلكنالقبامىعلالبوانيقولمنرمنهماالزهويقال
يناستطاالبحركاشأوانريئأكنرمنفبحرافالقياساكثرهوالذي
فيوجاهكذلىالبحراناستيلمن3مرأاالعرابمعنفبنونهمجعوال

ونصيبرنونصيبينوقنسرونقنسريننحوءالباقلبالمعاواوالجمع
ميمعهفيموصدونزمثلالنوإبرونرينوووالغونووالغبغ

معتقبكاناذاالجمعنونقبلالواويبوزالمزدعننقسالالزجاجلوة
الثاهداهذعلطأبوقالهذاالىسبقناأحدا3أوالقالاالعرالمجقياسا

القياسعنبعيدوهوله

وادايممينووالةللتناوبوكلعقابا1علوالمعتقببيماصؤبضعردوببةةوالقرعبال

تنبيه

اذاالمطففينفيبهوزانهاالمرأولفيالمبحثهذافيالناظريظنقد

الماففونوقراتالمعاففونهدهفيهاانيقالللمماففبنويلبهاسورةبىار

بناهفيهاالنوفيةجةءبقامعالهالثةاالحوالفيبالواوالمطقفونفيونظرت

الىجههذاالنذلكفيتوقفالنظرامعناذالكنخراالالوجهملى

وهوالنسميةينعليهماكانعلىاإلسمحكواانهمعلىمبنييظهرفبما
فانهكذلكليسىوالمطففبنالمرفوعالجعبلفظكانيناطذلكفيعندهم
المحوضاطعبلنعأكلنبهالنسميةجين



لح

المةالثاالمحائدة

ماومنهايلنىماومنهايعربمامنهااالصهيةألماال

مإلكونؤيفظثانيهعاجزثينمنمركبافهوماكأنمفهاماينىأما
الفتحملىمناالولالجزويبنيععراليكعلىينىفانهوخاثوئويهبسم

وكسرءاليانجتحبسايبريهومررتسيبويهورأيتسيبريهءجاتقول

بنيتيومماالصواتءحماأيشبهيهوالنبنيوانمااثالثاالحوالفيالما

مذهبوهذا3يينالساالتتىاهمنالتخلمىفيالفاالصلالمكسرعلىبفطوانما
يعربانوبجوزفيهفيمذلكسصزانهاليميلجزاوذهىوالجهوريهصيبو

ينصرفالمااعراب

االعرابمنمايكخوالالبناهيوجبمافيهليسمافهومنهابعربماوأها

ولنبسطهاالظبفياصرامنالمغمعيعربفانهولظنيوسفمفلوذلك
أحرفثالئةعلىزائدةكانتانبةالمعراالعجميةهلءاالانفنقولذلث

واغامنعتواسماضيلمانوسلبوداوديونسثممثلوذحمامالمرمنعت

فانأحرفثالثةعلىكانتوانفيهادالعجمةالعاليةوجودالعرفمن
عرفتغايوحاموسامنومثلوذلكحتمامرفتمذكرعلماعلىكانت

العجمةلضعفالصرفمنمافعانوهمافيهاوالعجمةالعلميةوجودحتماخ
ادتهاكاوجعاتجمهادأطقتالخنةجهةمنةيالعرلألعألالمشافيها

ولذاألالخفيفةاالوزاناعالمهمفينيؤفىالعربالنوذلثةعجفيهـا

الفطصمااالسأعالههمفييؤثرونفاخهمحمالهبنهلألفههمكفيذللثكثر
الصرفمنذكرومابقابلهمافيهوقلفيممألمهمذيثكنرولذلثطولفيها

ارسطيأساكنيضدهمذللثفيفرقالاةالنجمهورمذهبهمحما



مااافرسأرسلناانانعالىفاليهظكذالوسطمثحرلثيقونوح

أنهعويردالنبماجمزفيعدطالصرشجواذالىلهحاة01ضوقعهب
افرقاليبعفمهموذكبمصروفغبروهورباافيكامنوحمئليردلم

مقالمثلحتماالوسطساكنبعوفكمفقالوامتبينوالوسطساكنلين

كللىذاالجهوروبتواهاقالضدححاالوسطمتحركصرفوبدمالجالور

نثالموفيكماالرأجرفاطمقاممديالوسحركةان
السالمعيهنوحبيلممكهاجركالجرلمك

مامعلوذلكحماالصرفمنمنعتمؤنثعلىاعلىنتوان

فيخمااصوامنعمنوانمامنهاءبهثيسيامرأةاذاوروخانر

جروزوقدعرفتكماضعففمهاكانوانالبهالعجمةانفمامحيثوالئأ
تحشملوانكانتأجماذلكفطللعجمةعلولموعدمهالصرففيهابعضهم

ءيهوكلالصرفشثعجارفيهاموعلىعلماتكونوانمذكركلعلماتكونان

مذكرفتصرفوهوالبلداصماتكؤنانصلأنهامرءبئوذال

الععرفمنخشنمةموويريبلدهامماتكونانونحتمل
االرضيننسهيةاناعلمعميناالنسميةمبحثفيالنحاهبعضقال

سميتامرأةبمزلةفهوباصمفسصينثاهوضهاكانزااالناعيتسميةبمنزلة
بذلكسيجلفهويمنزكارباسمفصيمذكرامناالكانوماءمءاالبذلك
لوتولمفانفيهتوئزل2ماتأويلعلىكراوبئنثاموبعلواكااالس

نثموبقمقفهوأوبلدةانهفيهتوؤلوانكرمنىفهوأومكلنبلدانهفيه

وحمصعاناإلهؤنثاضماالبستعملمنهاأوجهعلىيناالرفءوألعما

علىمابسضملومنهاقلجنحومذكراااللبستعالماومنهاوماهؤصر
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امالهماويصرفهمامنالعربفنوقاهنحوحرادافانبثتذيمر11

اناالهجرذلكوللبقعةاماوبجعالهابصرفيماالمنومهمللمكلن
هذهفيقوليصرفهوالةئيوالعرببعفىوامسفالتذيهروافيهاالكنر

العرفوعدماألنيثافيهاالكئراناالخبذومنقجر
وجودعدمماالعرأبمنمايكنعفيهمايكونفهومنهايحكىماوأما

ضمةقبلهااخرهاواوساكنةفييكوظالقطاالعالممملوذلكاليناهايوجب

ومررتسهنذوورأيىسهنذوالرومتقولهذهفيبلدوهواعمنحوضممنذو
يكونإدثطاالعألممملالالثةاالحوالفياواووصكونالدالىبفمبسندو

بعدهاالدالووفتحءاليابكنهمرالسيونسكونمخوسبدهإلزمةآخرهاحركةفي

فيساكنةوزائدةءالهاوهذهءالماماقبلوهواالواخرمتحماكنةءها
أصالبهاينطقفالالفظمنئسقطفامهاالوصلحالفيوأماارفحال

السكتءهانشبهويرالزمةبحركةمتحرلثماقبلهالالشعاربأنوأنماكئت
عيلاطابنالمشهورعلىاالفويالمذكورسيدهلليوينبوجهمنةيالعرفي

وضمهاالراؤشديدءإلياوسكونءبكنسرالفايرهفىومخوبابسيدهالمعرؤت

شهوؤاظومةالموالدصاحبامموموديداطاالندتسأعلبملغةفيومعناه
مملالفآخرهفيمايكونوأماالشاطىالوعينهطقامماالماماتءالقرافي
غيرظاهريكقوانوهوكالمتىالمقصورقبيلمنجعلوهفقدويمعهىهو

هذهأنيقولقائالولعلالمحكيقيلمقاليعدالهاللةاالحوالفياالعراب

وذللثعنهالعدوليجزلمذللثامكقواذااسابهاالىيتوصلأنيمكنءاإلمما
أماسبيالاليهماوجدواالينركونهاخهمحتىاالعراببأمربهنونالعربالن

سمندولةفيوذلكهاآخفيالنعرفبأصافبكونامرابهاالىالتلىصل



41ي

وفيبصيرسمندوحتىبتثمديدهأويصيرسمندحنىمنهاو1بحذفيكون

الماهبقلبأوسيديصبرحقاخرهفياقيإالفتحةبحذفيئسيذهشل
يكونغيرذكوفيفيصاليرسيدةذلكمثلفيالعامةيفعلهكماءتافمهالمزيدة

االجمميةءاالصمافيوالععرفهمبيالاالعرابالييجعلمماكرماذبنحو

ونغيعبروالزبادةبالنقصمنهاكميرفيتعرنجوافقدءالعربعندمألوفأمر

ماشئتبهفالعبقيألعجعىثومنالحروفبعضوقلبالحركاتبعض

وقدتجهلالالئياالمهرمنفصاالعراببأمرالعربعنايةوأما

عوهوالهالوفحالفيباالعرابيشعربمافأقىذلكفيبعضهمبالي
المتحركةاالمللمجالكلمبيةالعرعللقالباالشممامأولرومبايقفونالذين

وذلكبالسكونعلبهايوفانزيدنجوألنيثتافيهاايىالنياالواخر
العربومنالقراهمندكثيرانحاةوهواختبارجلالربكرألغة

بيعهانعلىحرصاضيةبالحركةاالتيانهودالرومبالرومعلييايقفمن

وهماعرابحركةكانتءسوااوعلفيمةااحربهابحركالتياطركة

وقبلوأمسابنكحرقشاهحركةأومعنيعلىلداللتهاأعنيبشأضها

ضمتهكانتءسوابللضمموهوخاصباالشمامعليهايقفمنالعربومن

منالحركةالياالشارةموالالشثامبعدمعةبنائيةأونبدكضهةأعرابية

تكونانالنيالصورةعلىشفيالتجعلأقهوبعضهموفالفيرتصوت
بعداالاالشارهتكونوالواحدالحالبنوكالبالضمةنممثاذاعيها

الحرفىهمكون

مااالفيالتعرفأنمنذكرماانلهيشالقانلاثذقالفان

الممفهونهاكثيرفيتعرفواقدوانهمالعربعندءمأاالصمية
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ماالهانالعللبعضقالفقدفيهاالتعرفعدماالصلدبهقرين

الممافهوشئتمابهفالحبأجمفالمنقولوأماالثغييرعنتصان

أكثرمنمحافظآلفيرهمأعالمعلىاحافقدالعربانعلدأدأبقالينبغي
عنايةمنذكروماوالتفعباليحثفقدصأمروهذامهمأولعلىكر

تنيرأنيالذلكلكنينكرالمسايضافهوءاالعرابربالعرب

االلفتكففاأنوجبواالاالصابيمنممافبهاكاناذاطاأواخر
والفيهاظهوراالعراباليتوصالأوتموالدنياوسلمىالفتىثلمن

أبرفيالعربيةعالاكتنىوقداليحصىوالمقصورفبهامقصوربيةالعرفي

علبهوالموقوفالمحيرفيبذالثاكمتفواكمامقدرايجعلوهبأنفبهاالعراب
ذالثونكلى

بثىقرلفةفييجىرلميرطفمنهشيففيهياواالشمامالروموأما

ابلجئمقامفيومخنوافربسطالىنحناجالمباحثوهذهمنهماءفي
العبلمبدأيعرفأنيريدلمنارشادامانذكرنذكروانمااالختصارشده

فياالعرابحركمةفىكالعرلببعضسوعوقدبنفصهفيهابعدمنملكلي

أحقبعرلتننوتعالىتولهتفسيرفيأبوحيانقالأحياناالمواضعبعض
ثقلمنفراراءالتابسكوننولتهنواربءبنمسلهةقرأذلكفيبردهن

بسكونشبهنيلديهمورسفنازيدأبوماحيمشلوهوالحركاتتوالى

ومخوهيعلمهممنالمرفوعتسكينيمملغةأنمروابووذكوالالم
طلباالميمبثسكينئوهاأنلزيقولمنالعصبمغانالفرا2وذ
كلنانهروأبعننقلالقراهبعضىوقالىتالحرتوالتلماللتخفيف

وتأمرهمويأمرهميأمرأمنءوالراالموضمينفيبارئبممنالهمؤبسكنو
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نجدأهلوبعضموأسدبنيلغةويروقعويشيرأحيهثوينمركم
أونوعينواحدكيأمرأنوعمنثقالتحرئالثاجماعكعخفينسكنداعالب

ءاجراذكرفيماويدخلذلكفيالحركةيختلسىكانأنهعنهونقلكبارئكم
عنهئبتفقدالسبعةأحدحمزةةقرافيلكفيوبئوقداوففمجرىاوعل

أوقدمجرىلهأجراةالوصلحالفيالهمزةبسكودنيالىقراومكرانه
ينالعالهربلثهومماقيومحيايرنسيىصالتيانقلقرأانهنافعشوروي

يورهاوقمجريلةاجراةالوصلفيحالمحيايمناالضافةءياباسكلن

الموافحوعرفاالمرهذاعلىوقفومنبالفتحءالقراائركعقرأهاأنهعنه
الخاصةوإلتنكرهالعامةتستحسهوجهعلىتهءقرافيبهيأقيانأمكهيهالألئقة

هتنبيه

وقةيتفانهووإلسكتالسكتمابشملعلىالوفبطلققد

والنقلغبالمقيدانهوألصحيحالقراهضقالغيرئنفسمنضيفة

يرزفيانهوقيلبذاتهمقصودفىبهالروايةعمحتيخمااالواليكوز

اآلقيثيالحلىبعضهموقدحملالبيانالمصدالوصلمطقاحالهاالييووص

اللةصمانيانالئمكنهارضيسلمةأممنوغيرهداودابوىرذالثعلى

جمفثمالرحبمالرحمناللهصيقولإلةإلةتهءقراقطعاذاقرأكانوسمعليه
بعضماستدلوقدقفنمالىحيمالرصيقفنجالعالمينربلثهاطد
االسنةالدهابمانعلقتوانياتااليووسعلىالوقفانعلىبذلك

اغرضوفدإلةرأسيكنأوانالمعنىارقففييقبعونءالقراثركاان

عليهاللهصلىالنيوانالسنةخالفهذاانفزمالمتأخوينبعضعليهم
للمصلينيلفومثلعنالمعنرضهذاذهلوقدعندكإللةيقفكان

91البيان



كلنوانملبناعلىفيهالعوزالىففانهساهلىنصالهنهمين
لمرادخالفالبهامهلةاحو

ابعةلرالفائدةا

فيالباحثبنمندومظفرساشاهوحدشاأحمدمملامحرابفيوهي
أقوالثالفةذمل

وبناهاليافياالجزآخرلىاالعرأبءاجراأالولىلتأقأ

المتحعلىاالوللبئءاحر

احرءوبناالهافيالجزآخراالمحرالمجملىاجراهالثاثبألقمويى
اسهـوناعلىاإلولالجز

ألئانيالجزوجعلاالولالجزاخرامرابألمثاكالقىلط
الوابمامن

شلمزجياتركيمامركبةءاالسماهنهانكلمبطفهواالولالقولأما
حكمهحكهايكونانفوجببعلك

االولمنالجزآخربسكشونالعحمانعلىئيفهوبالمافيالقوليأما
مننصاناالعالمانعلىءبناثذملىنجاريهمانفوجبءاالسماهذه

بهايطقكمااالمجميةباالمالمينطقانسوغواالعللبعضانحنىالتغبير

التافيتوجدالالنيأوالحركاتالحروفىمنءشيفيهاكانوانأهلها
الثافيءالجزوأمابالذاتالطافيداخلةكيراالعالمالنوذوبيةالعر

ذمثلربفعاضالهوقدالعرفمنالمغمعآخرهعلىإالمرابفيجري
االمرابواجرواكونالىاالولالجزهاحربنوافانهم2بمديفي

وبنديرثغالمبيلاهذامنوهوالصرفمنعءاالفياالجزءاحر
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كربالىسدياضافةوهواحروجهمطمكماكربفيلطأهذااهشفراب

بلدفىكربمعدىمرلكانصرفوجمهاتيجوزفيهباناال

واالحرابفيتنوئىمنبافتعكهـربريخفولرفاوعلىالمنوبئوا

فيز6والهخفيفالجلءاليااسكلنظهورهمنوالمانعمقدرمعديفي
االعرابوجوهفتجريلبكفياالفمافةنجوزكربمعديفياالفافة

ءسواالمدكورةاإلساهفياالضافةتجوزانهوالظاهربكالىوتضيفهلعله

بعلبكمئلانهاعلىءبنافهقولءكربمعديأومثلبعلبكجعلناهاممل

شاهبأحمدومررتالدالبفتعشاهأحمذورأبتالدالبضمشاهأحمذجا
مجرورمنونفهشاهوأماثماهالىاضافتبسببالجرهوالدالصب

أحرفنألنةكللكونهمجمتهمعالعرفيهنيمغولماليهأتهدالضافة
شاهاحمدورأيتشاأحمذطكربمديمثلاخهاعلىبناومول

عشاهوخفضالثالثحوالافيالدالباسكلنشاهباحمدمررت
فييماةلتهانماالعوبالنءشيالبخلوعنفيهمكناالاناالالمنوبنا

جبريأفعلهوالسياأهلهلمتفرقينأيسباأيدينحوذهبواءياآخره
حققيةليسىوبعابككربمعديمثلفيالمذكهرةواالضافةأبداأىذهر

يبنىوهوأنآخروجهافيهماءالعلمابعضوقدجوزاليضكماصوريةكلببل

شءحمسةنحوالحرفتضمنبمانشبيهاالقمحعلىأيضامنهماالعانيالجز

اعرابالهافيءالجزواعرابمنهمااالولالجزهبناهواالفصحضعبفوهو
ماالبنصرف

بكنرنكماامجماانااليلاوجهينوجمأثافياالقولعلىواعرض
شكبهفيمجارانهملزمفانثافياالجىآخرنونيساالولهالجنآخر
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تصيروحينعذالمافيالجرآضتسكينفيمجارانهميلزماالولالجزءاخر

بذلكقائلواليعربماقبيلالمرريحكىمافبيلمنءاالسما8هسلى

نحوفظاثرهافياالولالجزاخرفتحتقدامرباانالئافيالوجه

وجمماقليلةلغةفيوآذزتيجانبغدادفياألحالهعلىتتركهولمئهزشرا
كنويعليهاليقاصشاذوهوءأرااوسكنالذالوفغهالمؤامدمنلغة

ىالتقتةاالولءالجزآخرتسهـهنفيمجاراتهمانالةبأنإكذاشيجاجمن

تفضيالاالولاالمرفيالمجاراةالنالثانيالجؤآخرمنتسكفيممجارا
اباالستوكالييضتالنهااالنياالمرفيالمجارأةبنهلرفمحذورالي

يكتحرأنعلىللنايكونيمدأمروصربالهبهمايعىأهمهنهوالذي
قدهمالضمالعجممنهتستوحشالاالضاببسببالساكنةامممأواخر
لغتهمبهقضيالهريرهافيأواالعألمفيطنءسواذلىثليفعلون
العجمنجارلمالعربأنمنكرذماوأمامقالباحثعندمعروفأمووهو
ومنففيثنيلغةفيوآذزبيجانبغدادفياالاالولزااحراصمكنفي

يمونقداالولالجزآخرانلهتبينونحوهاالبلدانأعمافيفينظر
مكممورايكونوقديلبصشكدمملمضهومايكونشهرزيروقدمعلمصوحا

سهلذللثفيوالخطبسمرقندثلساكنايكونوقدطبرستانمثل

مزججفئيهلليسشاهاحمدلانعلىمبنيفهواثالعاالقرلوأما

هوالجزفيهالعلموانماواحدباعرابباويعرالعلمهوماجمويبلص
يفظذكرفيالعجمعادةعلىبعده2ذلقبفهوشاهوأماأحمدوهواالول

فيهاجتمعماقبيلمنفيكونالمتعظماسالطينهماعألممنعلمبعدكلشاه
فيوالحكمحكمهاالعوابفيحمافهويمونسبدكرزمهلطالمقبخاالسم
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الواملماتمنضبهدسباالولملىالجزعلىاالعرابيمريأنذلكمثل

عطفاومنهبدلىانهعلىأمارابهامفيلهتابعايكونأناماالئانيانجزوعلى

اليهمضافايكونأنعلىوأماعليهيعان

مىليماالمرادباالسبمإالعجياالوااالمرالوقوشكليهاينبنيأموروهنا
غبرهملغةمنامالندأآأالروآأمالفرعىلغةمنكانسواالعربلغةهن

قداالعحمياالمميكونأنالعرفمنالعجهةلمغيشثرطالثانياالمر
أيضاعالفيهاستعمالهقبلكانحماهالعلميةأوآلمحالعربكألمفياشعمل
كليسىراويناغبهسهىالرو3بلسانالجيدفانهالكقالونأوواسماعيلبرايم
جلثمراستبرقكديباحمأوألغإرعلثالربفيكاسثعميفانتهءفرألجودة

ئتعرفهمفيهالعربلتمرفالصرفمنعفيمافياتوثرالعجمةلماعلمدذلك

ماكانلثالمااالمرمنهواالشنقاقعليهوالألمااللفبادخالكالتهمفي

مصدراسحقفيهنهفامخواسهقالعربالسانمواصالمافيجميةءاالءاالعمامن

اسممنهفيجعلأنالحجلذكرجمنىفيهفانهبعقوبونحوأبعدعنى
بةهلىالعرفمنءخبئالاسمقصدفانالمسحىفصدفيهأتبعرجل

المسمىقصدجهلوانصرفىامراالمسانفيمدلولهوانوالعحمة

بامممالعربسمتاذافيماأواختلفواالناسعادهبهماجرتعلىحمل

اإلعجصيجمرىببريفقيلبهاقسميمااعادقيمنليسباسمأومجهـول
وعلىكذكالعجميأنكمامأممافيمعهوداليسأنهجهةمنبهلشبهه

البصريونوعلمبهاالعمعوهوالوفبلءالفراهذا
آلااظدةءافاا

فبهابثأتلمظنأوائلهافيالتيالمعجمحووفىمابأرالسهـمعجتاذا



أباالفيهاتأقواقءيةالحفيهاتعينتوكييسبىوألمعالموالبمني
يةالحفبهاجوالنسوغرااالمهاينعينقبلوطمموطموبىكون

مةالولمذهبهوومذايةوالحاالسابئاالمرافاهافببهوغوقبل
كعالبرمنذفيطهاعترفىوقدالكشاففيذكذكروطىارفشر

المأفيهناوالضروؤللضرورةفموغأفايةالحانعلىبناةفهلنثطريئ

وليسبهاننردممامذاانبعفممظنمدفييااالصلهوكطااإلمحهالال

االبفييمنصرفالوماماينصرفكتابفيارنيجوظلكفدثألمر

انئوثاللةنوبفيننونوهذهفهذهتبراللظماالسورائماه
هودفيقلتالسورةونحذفنونصرةهذهنريدنونهنهقكشعئث

شئتوانئمرفهاوأورهلااصنجعثهاياهذانونهذهظتشئتوأن
ورةافيبهيلفظماكلنعلىالحرفخكيتءياهذاموقوفةونونظمتهذه

موتةنولطالالسورةاعمثريلىوانتنعرفهاانرابمجهاوء
وصادقافقكذلىالمرفتركواالجودهنداعرففعمنكمعهرفها

كوةمعنونمهلفييةالحسوخيمففانظرنونفممرنافيماملى

مناشدذمثليةحفياالشكالانيرونينالمهنرضانمعءمنردا
مربهاكلنمماطسمثليةحفيكللطأالث

ولوياسينطاسبنهذهوللأنفاالصدوبىطسوأظلنم
يهظالسيبوبيلوهايلنحواالعجميةاالممامجرىوتجريههاثعرف

الحرفحاردتايلىأسكنتشئىوان

فنقولطمبماحروتفمهناخرتقمحانفاالجودمتلهذفاذا

حراالاأحدماؤفماسماومبايماطاسبنقجلمغطاجمطه



فيآمكينيثأهمكتتشثتواق6وطبكحفرموتمحرىتجريهما
السور

فمياءخمممةكلزالناالالةالحاالفيياظيىكهعصفأما
اوأحداله

صفمئتواقحكيتشئتانضربينملىفهذهطهظتفاذا

ثنرالنسواواالعرابهذافييةوالحتصرففمللسروةاط
هـرغموضعلىانهابةمعرنتاذافيهامقديرفاألف
الحروفكرءأسماانوير3ذفيمايةالحلنجويزملةبعضمذكروقد
فيهاأصلئهاالحاهذهصارتمرقوفقهقاالصازكنةمعدودقيااسنطفا

ثمالهيئةحيتماعوصرتأصهحعلتظااالعارفىمداهاوما

ممةمهمميلنهامبركبةاالصلإلنمالظةمنشمةفيهااىعلىتنبيهاالراسقمما

واثمصودطمامنهايتركبطالللبسوطةالحروفافياالمليمةمدوالتها

المتلىهذافيالنظرالملعحربكبالقرآنتحذيلمنأاليقاظبهاميةالدمن
يؤديهمذلكفيالنظرفانكامممنهماينظمونمينمنالمنطومعليهم

بعدمؤبهتحدواأنبعدضلهاالتبانعنيعجزوالبأنهمبسنبقنواأنالى

وىااخاالمهوواغاالبشرمبكلليىالنهاالمالءأمراوهممرة
ماأعلألكوضهابكالنحصوءاالمماهذهفييةالحفتويزروالة

الحيؤمنذكرئخلصلمافاطبهيةنكزالحلممعالبنونرجلسصيفلوللسور
المقامهذافي

بهقل

توصئعلىلمذللثالىاحتيجفاذايجمعوالاشزألبعلثلالمحكيق



أيشزاتأبطذوافيجاذيوفيقالشحوجمطواليذوابنحوفيتهكلى

ذلكوعلىاإلمماأصحالمجاينراتأبطذووتيءوجااالسمهذاصاحبا
أنكروتدالحوامبمجمعهافيوإلواالعامةنجعهاوقدحاميمجعبوغال

أيطمفيواصالةدرةفيالحريريقالثمومنبيةامراءعلمامنهيرذلك

يقالانفيهمامالووجهينىوالطواواميماطقرأتقوفىواطواص
رويوكماالقراقديباجممسعودآلابنقالكماطموآلحميلقرأت
فيثثاتأنقبثاتذروضاتفيوقعتحمآلفيتؤاذاقالانهعنه
الهاثمههإتفيبزيدبنالكهيتترلهذاوعلى

ومعربتأواالمناإلةحمآلفيلموجدنا
المودةاالاجراعلمه7أسأالقلعسقحمتعافيقولهلةبااليعني

الحوامبمعبيدةأبووقالحمأولهافيالنيالسورحميآلوارادبىالقرفي
وأنشديرقياسءعلىالقرآنورفي

سبئعتقدالتىوباطوامبمثتمتقلىإلتيوباطواسين
حمبذواتنجمعانواالوليقالط

بهامحجبافيهاوخالروفمةفيقأواصهألاالينوصيمةدبمصاتالد

قدانهوهوهعنهيغفلانثيعهماالأعراهنانذكرانرأيناوقد
لمجتاجبلالبيانمجردمعرفتهفياليكذأمرأوغبرهاةالقراكتبيذكرفي

اتناالمهملةمقدارمثلالشانثذأهلمنعليهاواقفيغمنالثلتيالىفيه

رأصالباحثفاذاأقسامهمنقعمكلفيالوقفحالنكوتانينبفى
عايهاجرىالتيالطريقةنحوعلىفليجرمنهينلقاهمنبجدوأذالثمنشيها

ضحهفيذكرهاؤدذلكأمكنهانالمدأموفيالمالقبالواحدعبداالستاذ



أكه

منالقريباعلىوهذاعهإفملاطقالقالالدانجثحيثللحانجظالتيسيرع

فيتطويلووبعضيزيدبهضهمكونمنذكرماهءبهذايريداثراطغبر

وكذيثيسيردارمةاالعبمدطوووريرحزةمدببغليسيقولالمد
سابزهاوهألحمذابمقداريسيرعامروافيالكسائيمدعلىمهاممدزيادة

لككذكنذافامببنبطعرانبلمصنزلأنمااشالقراقففيوالمعبر

عانالقميدعندالخاطباتفيامشعيالهيمكقالمقدارالذيبعقلهئميزفالمحصلى
مأئخرجبيثماتاثحادالثناتيواالصبرمناططابفيواقفى

واإلسر3الذامنأيفمايستعمقوماالطباعهنهتمرمااليلعتاداعنمعه
دائرةكونأنينبغيالالوةأنفععلميميتهاوالبالحروفيفلالالذى
فيمذاهبهممقدارعلىذلثوانماقولةمعنىوهذاالطرفبنهذبنجأ

حركاكاعلىوالصبرالحروفتمكينبالتحقيقبريددروالىالتضيق

ذلكفيءالقراومذاالذوااالهـ4بالحدريدوبريمانهافيوالعلبت
مذهبهفنبهالقراننزلالذيالعربمصعليهلماموافقةتكوزأنبدال

مذهبعهومنالمسبةاقدمنالمدفييزفانهوالثمكينالصبرءالقرامن

يئذوحسبذالثفعلىتوسطومنالنسبةبثلكيمدفانهوإلسلالحدر
والممكتالمدأطالركاتباطالمسرعأنوريثوالتحوالمدبناسب
الحروفلرتنافرظاللةتشنتاليذلكالفىالمذقصرحركات

2أصالئه

02المبيان
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هها

رالكلآداساسهاأأطوالمحاأصيه
بهابصفى

العمفهـاطيقاالقبرمبهطالسهمه سمعكل

خاتمةالحربم31القالتنمننتوكليمفيعيعلملوافى65
الجن01وشداكهربهمأريلىامالملكببدالياجمتبا

ويلرسالتهمدعيومنونديثفبألمجالمحمالحونبرأناسنا85

الغاشية62عليناحسابهمانثجينيساهلونعم95
خاتكقالناس6والناسالجنةمنعشرالميبروايال56

افرانخر3وهط
وآخرهافاتحةأولهللايالحزبقولالجلعلىهرأهذاأنأزتاراق

البقزسورةمنوالمبعونالرابعةيةاالويرقمينصابغافلائهوما
تخرهاليالحالوهكذا

مثلوذلكجدايةثوممطالمواضعبعضفيالمجزئوناختلفوقد

اآلبةويرالضاونهموأولهكآخرهيحعلبعضهمفانالسادسالحزب
ثقرواالذينانالسابمالحزبأولفيكونعراشآلمنلملسعينلثمة

وإثسونالحاديةبةاالوسينناصيمنلمموماتخرهيصلهمو

تنعقواحثىالبرتنالواكالسابمالحزباولليكونوذلكاالوليومومنيا
قبلهاماالنلزباأولتكونالنقبلهامماأنسبلةاالهسهلىفبونمما

واثالثهالقرآنانصافتبنخرجالمذكورروالجدولقببماطهفىعله
واالثماناإلسبااليالنجزئةقيتوواعشارهوأهداسهوأكاصهوأرلممه

تفنقولاالسبمعلىمنهاقتعرانرأيناوذالثمرونكؤاالنسلع

باهالنفيدادعنكدونهواخءانبئألالجأل



أ9

ميعالاظواضءيبةأصابثهماذافكيفالثافيالسمبعوأول
االعراففيالمطحينأجر

ن3فذملطفرهوأفوكمالجلننقناإذلثالمأسبعوأوال

ابراهيمفي
مقمؤءوضيثةكشعبرةخبيثةقيؤمثلهـالرابمالسيعوأول

الموهنونفيوبنين

هاإلفرتبعيظوآخوءالحيراتفيلهمنساوعاظامسالسبعوأول
سبأفينالمؤشمن

الفتحخائكةواضهسلطانمنالمكلنوماالسادسالسبعواول

اساسؤؤةاالحجراتسورةالسابمالسبعوألل
فيجمائباالقانفنونكمابالىفلبرجعثذعلىيادةالزأرادومن

ذلكفيالقولاوسعداطوزيبنالرحمنعبدلعالهةالقرانعلوم

اآلياتدعلىفيألعاشرالفصل
مباحثعلىويشتعل

االولالمبحث

ظلالعالمةجمنىتكونقدفةالأفيلةواالإلةجمعاآليات
بكعنىوقدنكهدطملعالمةايانابوفاأشبمانملكهيةاانتالي
وقالعبرىأإدةوأمهيممرابنوجعلنانعالىقالالعجببواالهرالعبره
بمعنىثكونوقدرأىللسائلثنآياتواخوتيوسففيلقدكانثعالي

تمابرثاداللىشيهمورايدعواأببهحاغهمأىمبآيتموماةاخرخيقالاطاعة
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الطافيمسهربن

للطافالايلقاحبنزتآينئاثمثفاالحيئانقبينخرجنامن
يروقيلالسورفيالمعدوداتمنالواحدةهياإلعممالحفيواآلية

مفطائةيوقيلسورقهفيمندرجةومقطعمبدأذاتالقرآنمنجمل
منصدقولعالمةالنهابذلكوسميتبعدهاوصاقبلهاعأمنقطعةالموآن

بعدهصاوانقطاعامالكلمنقبلهاماانقطاععلألمقكللىالخهاوقيلبهاأقى
منأقلتسميةالقولهذايجؤزعلىأصحابنابعضويئاحدايقالمثه

النهابذلكسميتوقيلاالنعليههيبماوردالتوقيفانلواللةاالتلة

حروفجماعةنهااللوقعفيهاالمودعةوالمعافينظعهاجهةمنعجببأعر

الثانيابحث

الطوالاتاوأكئرقصاراياتومناطوالآياتاتاالآمن

القصارورافيالقصاراالياتكثرواالطوالالسورفي

ويمةوعشرونؤكالنيةمائةفانهاينالدآيةالقرآنفيآيةواطول

ضةووالضحىفيهوأقمرآيةفيهسورةأطولويرالبقرةسورةفي

ومئاللهظأحرفنيسعةاألنهنظرنممنأقمهروظافيأحرف
طهتاقوواحدةكلةهااغبرظافيأحرفنسعةالنهامدهاسان

سورةفيويرهدهاتاناالاتةوحدهابواحدةيمةإلقرآنفيولدهـ
لقارتييااقةاطالسورةافيءوالحاقةلسولمهذهألوالىحمقإلفيرجمبنا

فيليسفقالمدهامتانعلىالعلماهبعفىاقتعروقدالقأرعةسوزهلأفي

جمليهافاقاالقوعوذلكانمدهاااللةممهداحدةيمةإقرآبئ
فيهاختلفقدفانهماسواهابخالف
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الثالثكأالمبأ

للقياسوالمجالالتوقيفعلىيرقفالتاالمعرفةالعلمادعضقال

يعدواولمإلةالمصعدوااملالاانوهويأفطبماذلكعواسقدلفيها
آيةطسوهونظيرهايعدواولمإلةيسوعدوايةالمووهونظيرها

واحدةبإللةإكنكهيعصوهونظيرهايعدواوأإلتثنعسقحموعدوا
يكنواحداولمكرذفيماالمعلينإكلفحمالقاسهبفياعلىذلكاالمرفيفلوكان
السورفمنفاتحةكلممدوافانهمالكوفيهـينمذهبهوذكرومانحقلفا

إلتينعدوهافافهمعسقمسوىإلةالهجاحروفمنءشيفيهاالتي
ونونوصادوهوقافمفرداكانوماوألمرألرومورافيهوماطىوسوى

إيةمنهشبثايدواأفافهنم
ثذاليأثماروقرإلةمالفواغشيعايعدوامفايينالكوفغيروأما

المباماقلتفانقالحيثالكتابذلكألمتفسيرفيالكشافعماصب
مجالالتوفيفعلمهذاقلىبعضدونآيةالفواغهذهبعضعدوا

بهاالمفتتحةإسهرامنوقعتحيثقآيةأاامااسوركلعرفةفيهللقياس
فيلةبايسهتوالمرهتعذآيةوالمراتةألمصوكذلكستو

لبستوطىيتاناويعىوطهسورتيهافياتةوطعمالخسسورها
واحدةايةوكهيعصإلتانعسقوحمهاسورهافيإلةوحمتاتة
يعدوالمعداهمومنالكوفببئمذهبهذادإلمثالئتهـاونوقوص

آيةشيأهنها

عدكماقلتإآلواحدةكلةحمفيهوماعىفكيفقلتفأن
بعضهموقالايعوقفيقطوعلىإشينوحدهاومدهامتانوحدهنالر

12النبيان



أختيهاخالفتالتهاطسوالواحدحرفعلىاالوقونيعدياصم

كنالؤنبهذاكانتوانويهىالمفردكقابملتثبهوالخهاالممتذ
أبرألروعدوايمدواولمياأولهامفردلناليسىاذلمزابةأشبالتياأواال
المدفىإلةأيهاياعدعلىأجمعواكوفألرمناصلباأشبهألمالن

05المزملأيهايافيواخشلفوابعدالتيالفواصلىلمشاكلته
فمأولهانيياوجودعدموفياوزنفيطسمثلحمانقالأن

الكوفيينعدفيالسببانمضمكرفقدذعسقحموأمادونهاإلةعدت
جمبعفيتبتبمقدوجدوهاأنهمإلةكهيععمثلمايمافلهاعدهممإشينلها

عسقأيفهـاوعدواهانظافىواكماإلةوحدهافعدواحممقصولةلمصاحفا

رالوفأعاداضطراراعليهوقفومنحمعلىالوفاليسوغمرأنهغلة

المصاصمنءىفييكضبفلماثلهايماواماكافوقيلتامعممقعلى
إتنيعدوهلمولذللثمفصوال

الراخالمبحث

صلىالنبىانااليعددفيالسلفاخالفسببءالعلمابعضقال

يتمامملوعامحلهافاذايتوقيفااليرووسعلىففكانوسلمعليهالله
فاصلةالمجتأماالجمنئدالسامعفيحسب

النثرفيالسجعينةثقرويةاالآخرتكوناقياالكلمةاللفاطة
فيمااممدةأهوالفواصلومعرفةفواعلعلىونجمعالشعرفيالببتوقافية
احمطوقيتوقبنيهاطريقانولمرفنفبهنحن

تحققناداكاعليهؤوسعليهاللهصلىالأنئبتفاالنوقينيأما
مرةعليهوفومابفاملةليمأنهقنادائماوصلهومافاصلةأنه
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التامالوقفأولمعرةالفاصلتعريفيكونأنقفااحتملأخرىيوصله

تعريفهالتقدموعملهافاعملةأوفاصلةغيريكونأنوالوصلراحةلالسأو

المرعلبهبالمنصوصعليهرالمنمهـوصغمنأطقمافهوالقيامحيوأما
غايتهوانمانقصانوالفيهالريادةالةذالثمحذورفيوالذيقتضى

جاكلهةكلووصلجافئكلةكلعلىوالوفأووعملفصلمحلانه

تمومقألحدهماآولمطرفينكةمشاتكينانالفاصلةفيواالصل
وكيالماقبلهالنءالنسامابونالمقرالمألئكلوالعدنركعلىالعادددأجمع
القيوهأللمحيئالوجوهوعنتعذتركالماوعلىغبرمشاكلوهوجمبعابعدهوما

فورنينوعدواالماغبرمشاكلوهوظلمابعدهعلماوماماتبألنطهفي
المامشاكلوهواعفابعدهوماولداقبلهماالنالمكفففيكذبااأل

لهماكلمشاوهوهوىبعدهوماهدىمافبلهالنطهفيالسلوىوعذوا

يضضىاحدهماأمرانالكلمةفيالمواضعبعففييتوجهوقد
ىبعدونضهمبعفيعدهاذكخالفيقتضياآلخرالفواصلمنعدها

معذلكفياالختالفوسببالفاتحةفياالوليعليهمذلكن

هلأواالفيبةالمكحوالبمملةفياختالفهمسبعالفاتحةإالتانعلىاتغاقهم
الذبنعراطالسابعةلةاالجعلىهاإلةاخهارأىؤنالأمنهـاآيةممب

ءأثنافيوقوعهافاصلةعندهعليهمتكوزفألالسورهاحراليعلبهممتانه
مابعدالسابعةيةاالمنهاجعل6يةإيستانهارأىومنآخرهافياللةاال

السادسةلةاالافيلةاالخرافيوقوعهالةفاععندهعليهمفتكونعليهم
المقدارنيالتاالتتناسببذلثانهفاطةلعدهاالمرجحاتو

كاواهااعلطاالخبرةلةااليدتزثبذفأنهتعدفاصلةأاذامالألفب
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فيءجافانهافاتحةفواعلإلتشاكلانهافاصلةعدهالعدمالمرجحاتبن

هذاومعكذلكليستوهذهمدءيااالخاللرالحرفقبلمنهاوإحدةكل

السورمنسرشةفيفاصلةأتجئفأتها
ولمالمافباطثهلمشاالشاميىيرعدهالبقرةفيونمصلعنذللثهومن

المعنىجهةمنبدهبمالعلقهالشامييعدهدلمويشعرونيكذبونوهمابعده
الصياالخيرالمدنيعدهالكريإلةفيقيوماالحيذلىومن

أولفيعدنطرهعلىاالجماعوالنعقادامظيموهوالمابعدهلمشاوالبموكما
ئسهيتهافيهوردفأنهاالفىلظاهرمراعاةالباقونيعدهولمعيرانآل

واحدةآيةابكويشعروذلكالكرتيبا
لكونهكألماالكوفيغرعدهران3افيالفرقانوأنهلذلكومن

الكتاب4ويعلىذيثومنقبلهلماموازنتهلعدمالكوفييعدهولممستقال

بعدهولممستقالكألمالكونهالكوفيعدهواالنجيلاتوواهواعمةواط
عليهمابعدهلعطفالباقون

لاليناقوالئوفيالشاميئعدهءالنسافياسبيلائضلواانذلكو

الباقونبعدهوأالسبيلضلواهمأمنعاليقولهفيالفرظنفينظيرهعذعلى
يةالمشالدم

وانقطلالمشاكلةالكوفطغهرعدهالمائدةفياهقودباأوفواذلكو

المساواةلعدمالكوفييعدهولمالكلم

الطرفينفيللمشاكلةالبعريعدهئدةالفيفالبونفابمذلكو

أقصربعدهماكونولمالكلإلتصالالباقونيدهوأ

النقالاالخيوالمدفبعدهاكهفافيقلبلاالبعلممماذو
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المشاكلةماالباقونبحدهولماممألما

يعدهولميةالمثااالخيرلوصدالمدفيفيرمدهكداذلىثذومن

مالكلالتصالاالخبرالمدفي

اللىفيمدهزاالنبياسورةفيبضربموالشيئاالينفعما01ذلكومن

غبرهذافياختالففبهاوليىاآلياتقبةلبطتهمشاامدمالباقونيعدهولم

االخيرالمدفيكيرطهءالشعرافيألشاطنجأبهتنزلتوماثذو
المدفبيعدولمباطينالشتنلمنعلىعدعلىاقولاللةةشاوالصي

ماسكلنصالالصوااالخبر

والكوفباالولالمدنيكبر5عدارومفيسنبنبضعفيذلكو
اواةالىلعددالكوفيالمدفيبعدهولمةالمشا

اكهنيواغإرالبصريدهحالسجدةفيجديدخذفيذلكومن
والمساواةالموازنةلعدموإلكوفياليصرءيعدهوأنظافىهعكدملىلالتقاق

اشايا5د3المألئكةفيتبديألاللهلسئنتنجدفلنذلكومن

المعصاواةاهدمالباقونيعدهرأالمشأكاآلاالخيروالمدنيوالبصري

مع11عقلالزئيعدهصفيلذكرذيإقرآنذالثحواومن

والمساواةوالموازآلكلةالمهثمااهدمابايونابعدهولم
ةالمشااوجودالطوفيعدهاقهلدفينايقولىءهوالانذالثو

مالكلانقماعاهحمالباقونيعدهولم

مدوبرشايرالثائيءعدهاتوأفييخالذيذلثو

مبهاانقاللعدمالشاي

وأةتماألهراالخدنياىبوعدهراماامصرفيراذالثو
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مالالثطالحدماإلخبوالمدفييعد

ثالثالسورةهذانلاللفااإلخيرالمدقيعدهلملقذالقومن

الصالحاتوعملواملىتركعلىاتفقواالبافونيعدهولمايات
الخامسالمبحث

الذلمجغنالوجهعلىإاتكراالارذواآلاالحاديثمنكثبرفيوردقد

كنتظلالمهفيألمجهمعوإلنسافيداودوأووالبخاريأخرجبصددث

فقلىاتينهثمأجبهفلموسميهعلاللةصلىاللهرسولفدعاثيالمهـجدفيأصلي
آضواالذفيأبهاياتصالياللهيقلألمفقالأمالحنتافيافهيارسول

أمظميرسورهعلمنكالليقالثمأدعااذاوللرسولللةوااستهب
أنأرادفلمابيديأخذثالمسجدمنئؤجأنقبلالقراقالسورفي

إطدقالالراقافيممورةأعظمممطسورةالملنكنقلألملهقلتيخرج

يثالحداوهلىأوتيتهالذممطالعظيمالعرآنوإافافيالسبعاينالعاربلئه
الممانيمنبعاولقدآليناكتعاليقولهفيالهئانيبالسبعالمرادانعلىيدل

أنلقيفانالعمالةوغيرالصالةفيوتكروبهفىإاتاسبعإلنهاالفانحةممط
اختالفالقيلالهعانيمنبعاالقرإنؤبوماالمثانياهمبعديااطمافي

قدهددهمخنماانحلىدايلذكرؤيخاهانفيهمناذالصيغتينني

ياتاسغافانحةاانعلىدإيلوفيهالباريفتحفيظلىآنالهفيذكرهورد
النهآياتستانهاالجعفيعليفيحسينعنءجالكناالجملفيهونقلوا

أنعمتوعدخدهاالنهآياتئمانااعيدبنعرووالبهملةيدلم

االقوالأغربوهذانعبداياكوعديعدهاأوقيلطبم

عليهأدئةصلىالنيظلظلاألهربرةأيعنوالحالمالرمذيخرج
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ممطإلةوفيهاالبقؤسووةاثرآنسناموانسناماءثيلكلانوسلم

6بالكزإلةالقرانآيسيدة

صلىاللهرسولتالتالانهكعببنأبعنوالرمذيسلموأخرخ

أعظممعكاللهكتابمنإلةأيأندريالمنذرأباياومحملمعليهالله
العلمليهنكمالصدريفيفضربالقيومالحيهواالالإلهاللهقلت
رالملىأبا

النيقالقالانهالبدريمسعودأبيعنالنسائياالالخسةوأخرج

كفتاهليلةفيالبقرةسورةآخرمنباالتتبنقرأمنوسلمعليهاللهصلى
منكقتاهيلةلفيقرأهمامنانأرادآخرهااليالرسولامنهماواآليتان

شمرمغأواشديطاناشرأومنالقوآنمنغإرهماقراهقآوعنالليلقيام
انواألنس

العربتعلمجهلاناذاسزكقالانهعباسافيعنالبخاريوأخرج
أوالدهمقتلوايناذاقدضراالنعامسورةمنوالمائةناثألافوقمافاقرأ
ههـتديننواوماضلواقدقولهالى

لعبدقلتتالانهمخرمةبنالمسورعمسندهفييعلىأبوواخرج

بعداقرأقالاحديومقمهـنكمعناخبرناياخالعوفبنالرحمن
تجئأطالمنغدوتواذقصقائحدعمرانآلمنومائةالعهثعرين

لمقتالهقاعدالموشهن

ميمونةخاليعندبتقالانهعباسابنعناليخاريوأخرج

ثلثكلنفلمارقدثمساعةأهلهمعوسعليهاللهصلىاللهرمهولفتحدث
واالوفىاسمواتاخاقفيانفقالءالمااليفنظرقعدخراالالليل
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اخرىروايةفيءوجاالحديثااللبابالوليالتالالنهاراييلواختالف

وفيمافيهاوالشاهدضمحتىعرانآلمناالواخرامثراالثاالفقرأ
فيةمحنهنهااشاتفيايةكفيراال2ذكرنا

قيلفانواالجتهادالنظربطريقأئبمتقدالفواصلاصثرأنهرخا

قيل3ذالصأليسواالمرجدايرايمفيهاالخالفونيانيقتنرهداان
والفواصلالمدركدةالبعيالغامضةاالمورفيجداكثيهاالخلألفيكونانما

المسماة4قصيسدفيالشاطيماالمقالكذلكايستوافثع315نرأفي
انرهواةنجا

االمرأعبغافيبهابهئمذفيءحمكلما9خافيااليىرؤشولست
مررمماتعدعلىمواضعفياتفؤاالعاديئانثبتقدقيلألن

منممماتممدتركعلىمواضعفيائفقواكماالفواصل4تفالوالفواهل
فيهمماوقفوايكونأنيستبعدالذلكاناقيلالفواصلتشبهوالفواصل

ثذضييةائرعلى
يفائدةاتماماذالثمنشيأالىولنذكر

أنأدفىذالثلالفواعه4يفالوهولواصالةمنعدهلىءوااتهاؤ

رفيباوااللفعلىمبنيةاافواصاالنوذلكءإألسالهمورةولهااثنهال

لدذحليستوتعوأواومريأوبميرا

والفبلهمااليشاكلانهطهفيلسافيمنعقدةواحالذلكومن

أقفالهاقلوبعلىأموكذلكءاالنبيافيبراهيمالهيقالذلكومثلمابعده
جداقليلانوعااوهلىالزازلةفيالماطوايرواالسألمعليهعدسوردفي

هماضهماالالفواصليشبهوهوالفواصلمنعدهقىكعلىاتفقواومما
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وهوبعدهومامصلحونوهوقبلههايشاكلفأنهالبقرهسهرةفيالمفسدون
بعدهاوهوبمااالالتصالةهاوحلىتعدلمااالجلةهذهانلظاهريعثمعرون

قيهايغلبفانهالمقدارفيالسورةهذهالتالطاالاوعدمصفاليشعرونولكق

افاانهذكروأوهوانهيلهيتتبهانننيذأمروهناالقصرغايةفيوالطرل

المتأخرةجعلتلةفاعتكونألنهمامواحدةصتصلحتانيهموضمفيءجا
فيواثتىأعلىفأمامننحوفصلبينهماأيكنءسوالةالفاعمنهما
البقرهفيواليهتدونشيئااليعقلوننكويسيرفصلينهماكنآووالليل

المفسدونالنيشعرفيهالقاعملةتكونانفيتعينالقبيلهنامنفيهنكنوما

لمجموعونحرينواالاالوينانثمتعالىقولهذكرواماعلىويرد
فياخلفرااضهماالآيتانانهعلىاتفقواالعادبنفانمعلوميومميقاتالى
مناالوليوالشامياالخيرالمدفيعداقننجعلهاهنههااالولييةاالملةفا

كرواماذخألفعلىخرفيوممإواالفاصلتكوناالنالصاطبهطثينالكله

ماذكرواوفقعلىلمجهوممونومنهماالثانيةدالشايراالخالمدفيوجلها
قبلهمايعثاكلفانهعرأنلفييبغوناللهدينأفغيرذلكومن

أحديعذهوايرتجعون2وهويعدهوماالناسقونوهو
وهوماقبلهيشاكلفانهءالنسافيرسواللناسوأرسلناكءذلكومن

أحدبعدهولمءشهبداوهوبعدوماحديثا
وهوماقبلهبشاكلفانهالمائدةفييبغونالجاهليةألحكمذلثقوء
أحدبعدهولميوقنونوهودهوهالفاسقون

قبلهمايشاكلفانهاماالفييسممعونالذينصتجىبىانماذلمثومن

أحديعدهولميرجهونوهوبعدهوماالجاهلينوهو
23العبيان
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وهوقبلهمايشاكلفانهالنحلفييومنونأفبالباطلذلكومن

أجديعدهيلمبكترونوهوبعدهومايجحدون
وهوماقبلهيشاكلفانهالمذكهرةالسورةفينبستوهلذلثومن

المباحثهذهوفيومنأحديعددلميعالونالوهوبعدهومائعالونال
عدموفيعدوهماعذفيرالالغابىفيعليهسلمالنظرمناحق
يعدوهما

السادسالمبحث

والعددالعادفيالفاتحسبعلىالقرانآيعدداخنلفبئ

اشامواوالبصرةوالكوفةدسةمواويربلداننهمةالىمنسوب

يرويوهوأحدالسبطكثيربناللهعبداليمنسوبالميممدد
كبفيأبعنعباسابنعنمجاهدعنذلك

االخيرالمدفيوعدداالولالمدتيعددلنبضرعلىالمدفيكدد

الكوفةأهلنقلهوانمابعينهأحدالىمنسوبغبراالولالمدنيمدد

كانوانبهيأخذونوكانواأحداذلكفييسمواولممرسالالمدينةأهلعن

بهمعصوصعددالم

أحلىالقعقاعبنيزيدبنجعفرأبياليمنسوباالخبرالمدنيوعدد

كميرأبيبنجفربناسماعيلهماعنرواهوقدنصاحبنيبةوثالعشرة

الياالولالمدفيعددنسبمنوهموفدجمافيبنسالجنبواسطةاالنصاري

الذيوكانجعفربناصماعيالىاالخبرالمدنيوعددوشيبةجفرأبي

المدفيعددعنهماروىنافعاانمنالكتببعضفيذكرماذلكفياوقثه



1األ

عنههاذلكروايةفانجفرأيعلىالمذكورالعددعمروعرضأباواناالول

فيهالريبكلوكالايهمااالمدفياالخيرعددنسبةوأماءاليهانسبههتفمضيال

كماالماضإنعددمنفيهاختاراانهمااليهمانسبثهسببانبعضهمكروذ

مماتحبونوإالتستفيخالفلينهماوقعوقد6الحروفمناخمارا
خمسفهذهونهئذوفأينطعامهوالينذيرناوقدجاهليقولونكانواوان

عدهاابراهيممقامالسادسةلةواالجفرأبويعدهاولمثميبةعدهاإالت
شيبةيعدهااجفرأبو

حيألببنحمزةقالالرحمالسليعبدأبيالىمنسوبالكوفيوعدد
الرحمنجمدأبعنليلىأيابنالعددبهذاأخبرناالسبعةأحدالزيات

ابطاأىبنعليعنالسلى

يساربنوعطاالجحدرفيبالعجاجعاصماليمنسوبالبعريرعدد

المتوكلبنأيوباليعاعمبعدالبصرةأهلوينسبهمعاعلىومداره
ممهـاضهموعليه

بنيىقالكباليحصرعابناللهعداليمنسوبالشاميوعدد

المشيخةلنارواهمماالشامأهلعددنعدهالذيالعددهذاالذماريالحارث
الدرداأبيعنلناوغيمارهاليحصيئعامربنالئهعورواهالصحابةعن

الكوفيالعددوأشهرهاستةوهـيذلكفيالمشهورهاالعدادهذه
بلدهاليالمنسوبدديعتبرالكانةالقراائمةمنواحدكلانوالظاهو

إلةومائتاالفاسعة14عونادالاتفقفقدالقرآنعددآيوأما

المدفيممددفيفهوأعدادهمباخيألفبلغهبختلفالكنعمرهذااناالوكعهر



أال2

ناغقاليهوعشرةسبعاالول
وفيجفرألىعندوعشرثيبةعندعثعرةأرجاالخيرلدنيعددوفي

عمثرونالملطعدد

الزياتحمزةعنهروىوهووثألثونستالكوفيعددوفي

روايةوفيالجحدريعاصمعنمرويوهوخسالبصريعددوفي
عدفروايةوفيالبصريالمتوكلبنايوبقالالروايةوبهذهأرجعنه

قتادهعنذلدنحويىورعشرةنسعقالواانهمالممريبن
بنيىعررومرويوعشرونستيالهئماسددوفي

الذماريالحارث

االجالمبحثأ

مثلفيوذلكمناالاالواخرالحروفعلىافواصلامامحيطلقونقد
حرفيكونقدفواصلهاآخرانيريدوشادالنونالممالفامخةلفواعقولهم
عمفواصلقوالمومثلننحونستالنونحرفيكونوتدالرحيمنحوالمم
مخوالنونحرفيكونقدافواصلآخرأنيريدونوااللفوالمبمالنون
يكونوقدغيرهيجيئوأمامنكواالمجمحرفيكونوقدينءكسا
لفوالبيانءالعلمامكثيرنصدىوقدمهادانحوااللفحرفعلى

منهاكانمايرعأنرأىبعضهماناالايجههذاالسورعلىجميع
منفاتحةافواصلسبقفيمافيقولتينأويمةفيحرفأكةلرمنعلى

واالستقرارالحفظاليااليجازأقربعنمافيهمعهذاالنمناعملوفواع
الذهنفي

قليلةليستواحدحرفعلىطهافواعمألتءجاوالسورالنط
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فأنوالملوالشمبسعلىواواالنسانوالفتحالكهفسعرهذلكفن
والكوثروالقدرأقعراضورةذلكومنااللفصرفعلىتءجاممهافواصلها

واالحزابفرقانوااالسراه5واماسرصالواحرفعلىتءجافواصلهافأن

تءجاحمشهادةوالىانااللفعلىتءجاوانالهافواععلهافان

هوالسميعانهقولهفيوذلكاالسرافيءارااوممغيرااللفعلىلةفاعفيها

االحزابفياأحكيالألماالسإلظاقولهفيوذلكالفرقانفيوالالمالبصير
السإللوهوجميقولهفيوذلك

افونحرفعلىتجاهكهافواصافأنالمنافقينسورةذاكو

الالمحرفعلىتءجاكايافواصلهافأنالفيلسورةذلكومن
وقدميناحرفهلىتءجاافواصلهافاالناسسورةذلكومن

االخرفبعضعلىمجيئهاوقلكافواالحرفبعضافواصلعلىءثرمجي
كالشين

هورالمعثبالمعىالؤاصلمعرفةعلىنعينالمعنىبهذاافواصلاومعرفة

لحمةفيهارأىثمسورهفواصلفيتجااقياالحرعرفمنفان
فيهلمجلمؤتاخوهابفينظرفانهامرهايعرفلمانهئرفاصلةتكونان

قوقيقامتحميوجالولدانبفاصلةليستبأئهاحكماالحرفأتمامنحرفا

اراتالنءذلكمايرجحهناككانانيماالسالؤاصلمنبكونهاالظنعنده
يكونأنلىيخهاممايبىوتيرنيواصايافأقالملكسورةثذومثال

منسصاي3بأطباقاعيخعمنذيرإيم11قولهفيونذيرطبافافاصلة
فيإظناويقوىكورةذ11حرفمامنحرفاايرخرهاااكونواصلالة

اكثالواحفيوهواحرهفيالىاوهوأحدهالوجودالفواصلىمنبأنهنذير
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النفسترويئمستطرفةكلسائلئدةالطهذهأفيأنرأيتوقد
البمارهانفيالزركثيمنهاثيرأأوردثوقدفيهنبمامخهـاثثيريتعلقاموان

اربعةفيفأجالبغووراالقولهمنالقرآنطأمجاهلىابنمشل

وفاطرواالحؤابوسبحانالشافيهواضع
شهرإالتبمأرفأجابينشأواالإلةالقوآنفيلمالكنائيوسئل

الديئمن7شرعالنعمهشاكرالئهشهلىرمضان
يشقرلهالفالمنفوسوامهنكاأيتانفأجابشيئاحرهاإدةأوسئل

الحجوفياالنعامفيثالئةخمسةقالعليمأحكيماحروسئل
واحدلالفيواحد

وذلكنمانيةالمثحركةالحروفمنتعالىاللهفيكتاباجتهعكرماأ
وكباعشراحدرأيتافيقولةأحدهمايوسفسورهمنينموصفي

حتىقولهوالثانيمتحرككاينأحرفمانيةرأيتءوتاواوكركبفبين

وأبطليقودهفيالياهحركمنةنراجملىليئاللهيصكمأأبيلييأذن
خيكباغضئدكقعنشدقولهالموضعينهذينوممل

المجادلةسورةوتعالياصحهفيهامنهاإلةكلوسورة

مناسمانمنواحدةكلاحرفيمتوالياتإإتستالحجيفي

يرضونهدخدألءلدخلنهممالقولهشا3جماوهكالياللهءاسما

فينغحانافاساأيهاياقلثألثأيهااقلأوالآياتالقرآنوفي
فرونالأيهاياقلزغاناهادالذينأجمهاياقلدينيمنشك

يمالكربكبرماكزكاالذمانأيهابااثناناالنسانأيهاباوفيه
كدحابكرالمىدحانكاالنسانأبهايا



أأل5

يوسفورهويرناروالذكرجنةفيهاليسإلةمائةلىنزيدسورة

الجنةوأصحابالنارأصحابيستويالمرتينالجنةذكرفبهاإلة

الفائزونهمالجنةأصحاب
رصالهعلىواالخرمحردالمشبهةعلىردلواحدةاإالشضواالتئالث

المشبهعلىردنالعالمبربشؤيمإذقولهالمرجئةعلىردواالخرى
المرجئةعلىردشافعيننلناماالمجبرةعلىردرموناأضلنايالوما

عقدةموضعيغاألفيهمالحاجزبالءحابعدءحاالقرآنفيبهسإ

ءصلكمومامناسككمااللككافانءذوالحنىأبرحالحقحالن
االسالمغريبتغواالحذلىكينانوال

نسيئافولهمتواليةشذاتآربمالقرآنفيحجرابنالحافظبخطووجد
قدزيتاولزحبمزبئئنقوالموجلغشاهفيبكرفيالثبواثرتث

ثمالمعبمحروفمنهماواحدةكلجمعتآشانالقرآنوفينياالدءالثمما

أىقيلانلةاالالئهرسولمحمدلةاالأمنةالغمبعدهنعليمأنزل

سورةهيقيلاللههوالذياللهاسمفبهاوليصىإلةخممبنعلىيدفئسورة
يافرفيلعشرميماستفيهااجتمعإدةايقيلانوالواقعةوالرحمنالقهر

متوالياتمبماتنمعكممنأهمفياجتمعوقداآليةبسالماهبط
الثامنالمبحث

وليىاليهاليحتاجمماوفواصلهاوعددهاااليمعرفةأنيظنقد
رسلأالذمافيفنيالصألةأمرفيمعرفتهاالىلمجتاجفأنهكذلكاالمر

وصالةالمائةاليامتيزابرماافداةامحمألتفييقرأكانوسمعليهصلىالله
ءالصألفيمايقرأابإخميماقهااكمىذكرنيوقدأصبحاالةمالغداه
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أناالالقرانتألوةأمرفيالفواصلمرفةاليولمجتاجذلكيةايآل
علىءناممنةالفواعحلعلىاوقفهانيرىبمنيختصذلكالىاالحعياج

طهاالفواصلمعرفةالي5جماتيذعلىقومبهيشدلالذيالحديث

ناغعنيرشبروايةيقرأبكتأوالسنةالهررعايةالتألوةحبنعيهاليقف
احدىفيالفواصلمعرفةالىفيحتاجاالهالةروايةفيعروابيةقراأ

السوروهدألفنالمقررفيالوجهعلىالفمافيهأهفااسورةخشرة

وسبحوعبسوالناذعاتدالقيامةمألوافجمواطهجماسرةهرةاألحدى
عددهوالفواعلىأمرفيممندورشبروالمعتوالعاتحوالليلضحىوتوالتسس

المالثياالستاذذلكقالالبصريعددهوروابوعنداالخيرالمدفط

الحافظوقالغيرهيحكولمالنشرفيالجزريابنوالمحققالطشيوشوحلى

يينالممرعامةالناالولالمدفيدعهوعندهاذلكفيالمعتبرأنانياال

علىتبعهوقدجعفرالىعلىاليمريوعرضهنافععنورشعنوهر

سهأذلكفيوالخطبوغبرهبريأطذك

هوسنةافواصلاعلىاوففأنعلىقومبهاسقدلالذييثيىوا

كانقالتأمماهاعناللهرضيسلهةأمومإناامشالئرمذيأخرجهما

ثمالعالمبنربدئهالحديقولتهءقرايقطعوسمعليهاللهصالمحةرسولط

هاعلىبهاالستداللوفيءالعلمابعضقاليقثمالرجمالرحمنيقف
سيدبنيرواهاالسنادمتصلغيريبغرديثالكأدالثنثارذحر
هارواهواالعمحسالهأمعىةمليابابنعنجرجابنعيرهوغوياالهـ

رسولةقراعنسلمةامسألانهمالكبنبعلىعنمليكةايكعنااليت

حرفامفرهةءقراشتثموصألتهمالمفقالتألئهوموسعلبهاللهصلىالله



1كال

العددجهلواقوماانماعلكلمل11فيالهذلبوقللالثرمنيذالثكرذحرفا
بعضهمبهاشتغلكالوابعلمليعامدداالزغرافيقالحقالفوائدمنفيهوما

والنالوفمعرفةالفوائدمنففيهكذلكوليسسوقهبهليروج

سبزىءالعلمامنجمحوقالآيةبنصفالنصحالصالةانانعقدأالجمالح

بدوناليقعواالعجازشعمنالبدوثخرونآياتبثألثواخرونلةإ
ذلثفيمحظيمةفائدةفالمددإلة

تنبيه

أرجىعباشإبخاقولمفلوذالثبعضهاعلىلةاالاسماطالقوغقد
إتةبعضهذافاظء3ظلىعلىاسمغفرةلذوربكوينالقرتقفيإلة

لةاالاسقاطووقعوالخافالسلففيكألمركذالىوئلباتفاق
ثقاليعملفنإقةأحكممسعودابنقولمثلوذلكإدةمنأكرعلى

فينبنيباقالتإشانوهذايرهشراذرةمعقالليهومنبرهخيراذرة

أعلمواللهلذلكأألتاه
تامعاالمحث

عندآضنقطثالثيضراأنحفالمصاكتابثثبمارمنعادةجرت

ضءانقضاعدخسلفظيكتبواوانياتاالفواصلمنفاصلةكل

انقضتخسفاذاثا4عشرإالتألقضاهعشرعندولفظمالسورةإالت

عشرلفظكئابةأعادوااعشزصارتزاذاخمسفظكتابةأعادواأخرى

ايرامنبذللثبحصلمافيوالةالسوفي6خراليهكذااطاليزالوال

خطيخالفبخطذلكيبماتبراانواالةقدوفوامياباتاالعددمعرفةفي

أمرقديموهذااللبسعنأبعدذلكلكونمدادهيخالفدادوبالمصحف
32العبيان



األ8

احدئواماأوليخرهقمالعشرواثمحممائمققلىبدو2اقنادةقالالعهد
نواولثحيرابيبخأيكيىوقالواطوانمالفوذثماالصياخودالنقط
االيرووسعلالثالثالنقطاالالمصاحففيدثأمماشيأيرفون

قالانهمسعودابنعنوضرهعبيمدأبوواخرجداودأبابنأخرجه

المصاحفنقطكرهأنهإلنخعوأخرجمعكنءبشينخاملوهالقرآشوالجزدوا
ومجاهدمسعودابنوعنوالخواتم7إفوواالنقطكرهانهفيسبرابئنو

رالعوأيكرهكانانهالنعنداودأبيابئوأخرجإتعشباكرهااان

انهعنهوأخرحوكذاكذاسهرةفيهيكتبوانالمصحفيرؤوالنهغ
مسودافيفأنهذاأمحفقالإلةكذاكذاسورةفبهتوبمبمصحفأفي
وناتحةالمصحففيالجليكرهكلنانهالعاليةاببءوأخرجيمرههكلن

النيالمصاصفيبالنقطالبأمىمالكوقالكذايسورهوخاتمةكذاسورة

واالخاساالممشاثتابةبمرهبالحاجمموقالفالاالهاتأماالغلالفيهامم
فيجوزالنهانقطاواماالقرآنجردوالقولهفيهاآلياتوروعدداءوأسما

علىدالالتيرواغاقرانابقرانماليسجلهاالوهمورةلهليعى

الحسنداودشأبيأبنوأخرجايهاايكتاجلمنفاليفراثبانهاالمقرؤهه

عبدبنبيعةرعنوأخرجالمصاحفبنقطالبأسقاالانهماعهبرينوابن

فواغثنابةعلىذلكيعدالناسأطبقوقلهبممكلهالبأسلقأنهارخنا
أطبقوكماالمصاحففيااليوفواصلواالعثاراالخماسعلرئمووفعووال

طاالنقطهاوثعلى

أهلعليهاجرىفقدءالجاامنالناسأحدثماعلىواماكتابته
قولعلىبناهالمنربأهلطوتحاماهاابمىمفطألعدكونهامحلىلناةثرقالم
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منالناسأحدثماعلىفالمصيكئبهلسئلوقدمالكاألهام
فيكانهذاقلتالبرهانفيقالاالولمطالإلثبةاألكلىلاا

قالولمذااالفمباسيخثىقداآلنوأماغضحيلموااإلولاصدوا
المرسومعلىاالنالمصحفكمابةالنجوزالسالمعبدفيالدينصالشيخ
ءاجرافياليتولكنالالحنتغيبرفييوغفالةاالحباعمطلاال
اليتركألمدماهأحكمتهءيوالعمدروصالىيؤديلعالاطألقهعلىهذا

بالحجةدئهقائممناالرضتفوولنالجاهلينلجهلمراعاة

االاالولىالكئبةعلىالمصاحفكالئابةأمرفيربالمةأهلحاظوقد

وفمعوااللبسحصولالىالموافحبعفىفييفضيقدذلكانرأوالماائالم

كتابفيقلةذلكعننشأوقدوجهأحسنعلىذالثالمفتمالزالتهعالئم
كتابةفيعنهايستنقأمورفيالبراعةعلىاموكثابتهاالعوفعندهمالمصاض
توقفلعدمجداالمصاصكابعندهمكئرهداخعثرقأهلوأماكيرها

ؤفننواذلكفيمثهمكاليربرلحواممتابيماأمرفيالمتادكيرعلىكثابحياامر

بعضهامافيطؤحعنهالبرغأنالناظريودمماكاكتبواكئيراانحقفيه

النريبةالصناخمن
وأكطاالخماسموفمفييكعبانالبماتاببعضرأىوقدهذا

لقعلمنبدالثنالهرأساالعشارموضعوفيخمسلفظمنبدالالحأه
موفعفيضيانبعضيمورأىهبعىامنأبعدالنهلياالهرذاوهـعشر

االثمااكثرهلذاكالدايرنوكاءثاثااانقطانءبدالدارهافواصلا
مواضعفيالسيمابديعةبنؤش5ءالبالهفيالداراتترىولذلكنقش

عاأعطافاافييةجارقهةالمشعلاحفيافيامملالغالتمانئياالعشا



أل8ة

منوهماعاصعغحفصروايةعلىمكتربغالبهاالنبنالكوفقةطر

علىالفراعملاليذلكمعبشيرأنداراكتابابعضاناالكوفييناا

دطناوفلىلألوممتباهرفعاينيةللفرارهوقىيضعاناليإضطرةيينالبصرقةطر
كذهووهاهاإدتهءاهرأياإمياتصبويدعانالتدريبفيذاك

اكونجنجأارموز

الكرفييننيءإدةءرأالموضعذاكاتعلىمةهذهلب
عندهمإياتضمضتقدانهعلىعالمةهذه

عندهمعرإيتمضتقدانهعلىعالمةهذهء
الجملحسابفيبعمثرةالياالنكذلكهوهلىى

جماالبصرزوز

البمريينعند4إرأسالموضعذللثانعلىمالمةهذهتب
مندهماتاتخسمضتقدانهعلىعألمةهذهخب

عندهمإاتاعثعرمضتقدانهعلىمالمةهذهعب

بضبماظلهذلكويكلكوفييقارموزامنبىجعليستشكلوقد

البمرييقلفظمنوألباهليسلفظمنخوذةمفيالالمانوهوالباحثين

ويكوناليصريينعنداتةرأسإوضعااهلىليسذعلىالمعقفيكون
ناممواضدإلةرأسانهالياالشارةمنهالمقصود

وهناالبحريينلفظمنوالباإآللفظمنمأخوذةفيءفالتاتبوأما

وللحمريينوالعينواظاهءافااوأسخويخبنبعلانويرأخرىقةطر

علىإدةرأسالموضعذلكانضلىاللةلىءانافرأسوألياءاالواءالبا

اللةلملىاجمقاورأعىمحندهمخمىموضعانهملطالداللةءاظاورأسىالكؤفين
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ايامصيئعندولبميةموضعأنهمإةالدالوالباثرفدهمءملىضمحاةعلى
هعثرموانهمدداللةاهاواعندهمىخمعوضأنهعلالدالوالهاه

درلمسأفربالطريقةوهذهى55ةغاصوهذهمندهم
مإلمأالهاتجعكانمنوالمانعوتىضبمملىرالرمنالهخلصوفيها
اوالكلالنوذللثالنريمينعندالعثمرعلىعالمةءواليافىا

المجرييوياوئموهاى5اهكلوياؤهالكوفنءهالخجعلصورتينمنهما

االعشادمناالحماسأومثعزمنىخمعلىاتفالفريقانفاذا5هكذا

دالعبقعليهاقفقابخسعلىللداللةءالخاكمانولىمعاالعالمعينوضعص
عليهالمنفقالعرعلىالداللة

يجعكبأنوفللثيمكئقيلالستةأرقاإينالجعكقيمهلقيلفا
النوثوأساإلولوللمدفبالميتمللعيئلمجعلكأنرهؤفهاواحدةلكل
هكوومنفوطغبركلنايلىانونارأساالخيروللمدفهفوطاكاناذا

ىةأءصورتهاوهذهإشينارأسىءباوللثءالبارأسوللبصريالفارأس

هناكوضعتالتيالدارةفوقجميهاؤوزهموفعتموضعقياتفقوافاذا
فاصآموضعانهكلللداللة

مناقالىاثمارةالمافأوراسالستةرقمبدااليوضعانوغو
مليهااكمفقالموافحع

وبكسنضامنونفىوافقمنؤوزوضعتسضغفياختاشاواذا
ملىالهدالالثألثةرقمالمدنييناقاعلىداللةاالشينرقميجعلانضا

ورقماكوفيوإالمبممعاتفاقههاعلىاللةاللىبعةاالرمواصمامعاتفا
أخهـىطرومناالبصريييمولاالرهؤالاتفاقعلىلالإللةالحة



أل38

انوثتاالكلفيمنهاأربمصعيرةدوائرستاوصلضعانوم
اإلممفلفيمثها

يمدفيدالهانيةاهـكلاالمملىفيالنيوائرامغاالوليالدائرهكمحل
ئوالىفاالثليالديملربياودكوفيبةوالرااالخبوللهدفيالمةواوأل

كلقوضعموضعفيأتفقواظذاالشاىالعانيةواللبعرياالسفلنيالي

وافغمندائرةفوقنقطةوفمعتموفعنياختفواذايقطةمنهادائرة

منكاوفيهاالماخذقريبةويرطويقةالفمندونالموضفلكفي
الكتابقدفيللنهالتعهمرافيومثكلالقراهاتببنالجموأماغنادون

والبحرالبرفيبعبرلمالدياتعالمحهيقولهفييسبرأمهلالمواضعكهثرمن
أشكالحدوثبدولطلينهماالجعيلىوالسديليهثمرأقرأهعرابنفان
ملونضبخالفاليهاالثمارةمعللصحفحاشيةفيهمااصبوفحاأل
بارجهبنوينقطواحدةبصورةواحدهوضعفيايكفانبمكقنهظنو

اسقجيزالقالحيثذلكالىأشاووقدمنهالمنعالدافيذكررأيولما

شنياتءقراجمماشجيزوالالرسمالتغيبرلصورهمنفبهلمابالسوادالنقط
مرسوممفبيرواالخلبطأعظممنالةنحتفةبألوانواحدمصضفي

والهمزاتبالحرةوالمدوالسكوندبدوالثثيئوالثنواطوكلتتكونانوأرى

فياتىالنهامايهأقدمفانهقليالمنهماالعنهالكتابأحجموقدبماممفرةبا
العفويفاحبشففهممننهأوالحمسوجهعلىبأمرهاثبامملىقوةقسه
االشكللمنعنهجمشأعا4فأذه

ألوانفييهوراكموانموفوالبردالوشيهيمىفو11اليانأهلبمىال
يهضبالنلزهاماتقاكفيهتكوقكطاكهووفالموالشعرالموفارموالمحتلفة

9اسافواصا9عوايالقرتقدففوثااوفعقداطن4تهمانخلفةباصبانم



كه

ماكاشتوافىيلموفالبردشمبههـقمحقهاللويغفلنهاكتبتذلالومخواعنار
وابهىحنأ

المعروفمحمودالخعلوحسنوالنظمالنثرفياليارلحتبالعنتوكن

قصبدهفيفهلوتصدىوقدشتىأتلقراجامعبديممصحفبكشاجم
هذهوهنانوردهاأننارأيوقدبدفي

االجؤابهنهأنساتبتدتيفاءالضالبخشيةطبمن
ءامزاامنجثعئياومكوالاثرامةعلىننيب

ءواسمواوضةقدودمنباعثدتروقنيتجاحين

ءواالضوااالنوارذاتمةالباالنجمبهاشبباتسبعة
ءأافثمنبهاكرمعشاةدقافىالحالكبثهاأكمنكسبت

يهءبااولبسةالعذازىاتوالافشبابعبغةمثميهالم

يهمماههبفتاهتأضدباثحسنأنهاووأت

الظللذصايجلىحقنوزوفيهاالظهورهسودةبف
3الظبامتونمنئخبرنطكلزعفاغعلىمطبقاتلم

ءاالنوامنعةاكراتثريافىفيهااظطوطوكأن
هءأمافيرششثهعباليردالووالقطالبافىدطو

ثانيكواكبافيما9ايساوالذهتابسطوزئطو
ءأنحاعلىومقروليأتمةهدمثكولةوير
ءفطا11ءاماواقكذوالجونالواروالحااللثديدللدبوخالجلداالدبم9

بالكرالبةوااالذفىثحمةبحاوزالذيالثووهوءبالكصلمةجمعاللماتلم2
بنيشطرأكرلكوالخطبهحينالسوادلجبوقالعرلدفيفيططياوكاناللباسئه

قطتبئأيلنتينليستمالومماصربطةجمعبطالى3العاس
الطبمنمجعيمطيظالصبر4
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الىصيافبفجهاكانواذاسئتفيهاحمزةكانشئعتثاوا
ءواالثنااالضعافلمكبينوخرصفرلخفيخضرة

11فيدافضةجلدعلىدالذزمنالدلدمثأئرمامثل

ءالواالالمكرماتفيطهالىقتاباكظبامحبمدفممنت
ومسائيمصبحيلمفيهنآنالقرأتألأتمليلحقيق
كانانالسبماأيمرفيهطبفاظالمصحففياءالقرابيانجمرفىوأما

وانالألضابمنكثيرثذعلىجرىوقدالسطوربينالاطوافيفطذالث

القرآنوىعاالمصحفنجريدالستحبابهمذلكاليردالعمأهلأكثركان
ئرالعاالمحث

اذالأفردوشدالكتبمنكايربالقرآنيمعورايمددذكرقد

أيلىالمبحثهذاوقدافردناالموصلياللهعبدأبرمنهمبالعصنيفبعضهم

اقسامثالثمةعلىنالقرمورثمالموصلىقالاالتقانفيقال

تفصيلوالفياجمالفيالفيهتلفلمقسم
اجماالالتفصيالفيهاختلفوذمم

وتفصبالأجماالفيهاختلفوقممم
سورةونأركالولفا

ونسعونتسعالحجرعشرةواحدىمائةيوسفسوره
وسبعونسبعالفرقانوعثرونوغانيةمائةالنحل

ونشوءتسعالفتحوسبعونئألثاالحزاب
الفتاةءوالغيدالدم1الطاهرالجادقيقةالىءالدسامنودافضةعلاارعنلرا19

الينةاعمة11
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ءسثوقالذارياتبعونوأرخسقعشرةانثوالشابناطجيأت

العفعشرةثالثللممثحنةصونوءأرجالحشمرءوضوقالقمرحمم

يمالمحرعثعرةاحدىوألعادياتاضحىواوالمنافقونالجعةعرةأرج
المرسالتوثاللوناحدىاالنساوخسونشاناثنعشرةاثنتا

ستالتطفيفعثشتسعبحواألنفطااوعثروآحانكويرخسون

عشعوونالبلدومضونسهتافاشيةاوعشروقاثنتانوجالبروثألثون

القيلنسعمزةالثمانأاالوأوالتبننشرحالمشعرونوءاحدىاللل
دانصرثالثالثوثرستالكافوونخمسوتبتوالفلق

سورأربعالعانيوالقههيم

مناهةبدلمالياقونطهممالكوفةأهلعدوثكانونثمانالقصص
بسقوناناسا

لهمخلصينءابلألوابصغألم4الكوزعدأهلءوستونئسعالعنبهوث
يلالسوتقطعونواكامالدبئ

أبااقولفواأحداللهمنيبريرفياالمسلىعدونضوءن6الجن

عدامكدونهمناجدواقبداال

والععردونبالحقوتواصوااالخيرالمدفبعدثالثوألعصر

الباقونوعكس

ممورةبعونماثاكاوالعسم

االجمالهسلكاعناالبانةفيسكانهاالهناأوردهاوقد

ذالثهووهاالبسطبعضمبسوطاهناذنوردأنرأيناوقد

43النبيان
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الترتيبكلالسورعددآياتدبهر

ثأوءفيفبهاواختلفجملنهاخالشفيبالآياتسجسورقافانحة

السابةلةواالمنهاوإالولىأيةالميئ5ملىالىحبماوحمقافةبسم1
فيرهمابعدهولمالورةآخرافيعبهمانعمتالذفيصرطحندهم
ايوإلثوالبعركطالمدنبانعدالمعإأفمتالذفيصراط3

المكرطبعدهوااضاليناوالعإليمالمنضوبكبرعندهمالسابعةواآليةإلة
إدةوالوني

وايمثاياةيرولمدنيدفيآيةلونووضماثتانالبقرةسورة

مشراحداخلفوافيوقدءابصرياخددفيوسبعالكعنيمددفيوست
موضا

الكوفيعدهالمأ

صاااكءعدأليمعذابولمم2
ءبرالثايدصءمصلونخكناغا3

البصريعدهحائنينااليدخلوهاان

االولوالمدنياكبغهرعدهااللبابأوليياوائؤق5
الخيوالمرفيأكرعدهخالقمنخرةاالفيلهوما

االولوتلدفيالميرعدهيتقونماذاوبسالون7
والشاممطكونياوااالخبرالمدنيهفءاالوتثفكرونلعلكم8
بعرممطامحدهمعروأقوالثقوكاانإال9

يوالبعاالخبروالمدنيالهليعدهالفبومالحما51



9كله

اثعلالمدفيمحدهالنورالىاظللىامنبثربهم91

سبعفيواختلفواجملنهانيبألخألفإلةماسداراقسوؤقي
منهامواضع

الكوفيعدهألم9

كلطاظاءبرعدوأالنجيلسزاةاوأترل2
الكوقيفيرعدهالنرظنوآنرل3

الكوفيعدمفبرالنجيلطوالتوراةكةوأطالكتابويعله

البعريهعلىاسرائيلبنيالىورسوال5

المدنيمنوشببةاالولوالمدفيالمعيمدهءنحبرنمماتمنفقواحنى6

والشاىاالخير

اشاسوإاالخبرللدفينجعفرأبومدهابراهممقائم7

والمدلمجوالبصرلمحالممخددفيإلةوجوتوضماددانالنساسورة

موضعإنفيفبهاواخنلقوعددالثعابفيوسبمالكوفيعددفيممت

والكونيالثايعدهالمعببلملوأانا

اشاميادهباالىوهواالخيرأبماأمذابابهمفيه2

طوالإاتاأربمويخهابالفاقاياترؤوسفانهاقبلافيااثاللةاوأما
حكماالىأوالدلمنياللهيكميوءاالولي

يثالمواإلضاوهماحيمالينصثولكمالثانية
النيممإدةووراالىآمنواالذفيابهاياالمةالثا

الديةآولحبحبهمامايمااليلمؤمنكاناوارابعة
فيوعحعوونوائئانفياعددفيإلةكهثرونمائةالمازرةمهورة
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البصريممددفيوعمثمرونويلدنيالممعدد

هواضعثاللةنيافيواخئلفوا
يالعقود

يرالكوفيءعدهماكبرمحنوبعفو2
البصريفغالبوننكمظ3

طوالإيئستوفيها

رحعمكورالايتيهمحرمىاالولى
كروننثلثئملهاليغأذاآمنواالذفيأبهايانيةالثا

ععيمعنالباكالذفينثطتحرالاوسولأبهاياالثالثة
ذونعقاموعزاليالصيدالتقتلواامنواالذيئأيهاياةالرا

ينااللمقاليبينكمثعهادةمنواالذفيأبهاياالخاسة
مببنسحرالييامحكيىالئهظلاذصهالساد

عددفيوستالكونيعددفيإلةوشونوخمائةاالنعاموره

والمدقيالصيعدوفيوسبعوإلشاهيالبعري
مواأربعةفيفيهااختلنواوقد

والمدنيالمحيمعدهدانورأظلداوجعلا
اكوفياعدهبوثبلعليكملستقل3

اكوفيغيرااعدهقيمةمىصراطالىلىرداخما4
ونبفي3

اللشاكلجأابمريدظفيإإتوخستانهااالعوافسورة
اكوفيالدفيوأإالملعددفيوست
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موافعخسةفيفيهااضفواوقد

رنيالعدالمص9

والشايالبعريعدهالدبنلهنحلمصين2

اكعنياعدهخودوبدألمكما3

والمدنيأيامدهماالنارضعفامن
اسرادلبنيملىالحسق5

الصيدعيفيوستالكوفيعددفيوسبعوتخمماالنقالسورة

الشايددفيويبعيسوالهوالمدفي
مواضإلثة4زيافيهااخافواوقد

والشايطالبصرهعلىنجلبونثم1

غيرالكؤفيعدهمنعوالنأعراائهليقضيولكن2
الصريكبر5عدبالمؤفيبئوبنصرهايدكالذيهو3

عددفينوئالكوفي11عددفيإلةوعثعروتوئسع9مابةص11يسورة
كوفياافير

عموافئاللةفيفيهااختافواوقد

البمعريعدهثرالممنءبرياللةان1

المشايرهءأبماأعذابايعذببمتنقروااال2
والمدفيالصيهطوكلردوعادنوحقوم3

فيثتوءالشاميعددكبرفياياتءؤماثةيونسسورة

اشاياعدد

مواضئألثةفيفيهااخافواقد
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الدممقلهظصون9
الشاميهدهما

الصدورفيلماءوثعنا3

برالشامعدهالشاكريئمنلنكوقى3

اإلخيروالمدبالمكيمددفيايةرمهثرونلعدىمائةهودسورة

وعشيونوثالثإلئماياالولالمدفبعددفيونوعساثنتانوالبعر
دالكوقيفي

مواضعسبعةفيفيهااختلفواوقد

الكوفيعدهمائشركوقءبريواشهدوائقا

ريغيرالبهدهلوطقوهفي2

االخيرالمدنيالصيمدهسجيلمن3

االخيروالمدفيكرالمعدهورإااحرفيلنط5151
ممصوفى

والمدنيانالمعيعدهينمؤمكمنخان6
والشاميوالبعريالكوفيدهنحتلفبنيزالونوال7

للفهمخالفبالالجمخمددفيإلةحرهءواحدىمائةيوهمفسورة
منهافيفي

امددالمفيوأربمالكوفيعددفيإيةونوأرثالثالرمدسورة
الشاميعددفيوسبعالبصويدعفيوضوالمدفي

مواضعخمسةفيفبهااختلفواوقد

أجديدخلقافي
الكوفينجرعدهماداينرراظلماتاتويفلىأم2
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الشائعلطوالبمهاالسبسمتويهلق3
الحسابصوءلهمنولىنيء

اشاميواوالبصرىاكوائيعدمابابكلمنيمعيدخلونوالمالئ5

وخسونانوانابعريددفيإلةوخمسونىاحلىأبراهيممصة
فيوخمصونوضنيوالملىائابعددفيوكسونوأربمالكوفيعددفي
الشايعدد

هواسبةفىفيهااصتواوقد

امىدالثالصروالمدفىعدهماراااليالظلماتكااالسالخرج1
ءانوراالظالتمنقوبئاخرجأن2

والبصريواهدفيالصيدهوثمودطدومانوأ3
والشايوالكوفيااللالمدفيعدهجدبدبنهلقويأتط

والبصريولاالمدفيفبرعدهءالسمافىوفرعها5

البصريغيرعدهوالنهارالليللكموسغر6

الشاةعدهونالظاإبعملعا7

منهاءثيفيللنهمبالخالفعددابرفيأيةسعونوتالحجرسورة

فيلنمهمبالخالفلغاعددفيوعشرونوبنمائةانحلاسورة

شهاءشي

ابةوالكوفماعسددفيايةخترةواحدىآلماائيلاسبئيسورة

هءعددالباقينفيوعشرة

واحدموفمعفيفيهااختافواوقد
الكوفيعدهسجدالالذقانيفرونيص
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عددفيوستوالمدفيالميمعددفيالتوخمسمائةالكهفسولية

إلبعرقيعددفيكحرةواحدىالكوقيعددفيثهروحالشاميئ
عشرموجمعااحدىفيفيهاواختفوا

ثاصيالعدههدىوزدناهما

األخيرالمدنيعكدهقلبلاألمايعلمهم3
األخبرالمدفيئرعدهفداذلكفاعلافي3
االولوالمدنيالىيرعدهزرعالينهـماوجعلنا4

االخيروالمدفطغيرالممهملتأبآلهذهتبيدأنأظقما5

االولطوالمدفبالصيءيرعدهسبباءشيكلمنوآجمناه6

اسبفأتغ7

ساياأتبعثم8
ابصريوالكوثيعدهاالثالثةهذهسببااتبعم9

اكوفيوااالخيرالمدفييرغعدهقوماعندهاووجد01

واالخيراألولالمدفيفإرعدهأعاالباالخسرينننبئمهل11
دايصريوالكوفياالولنيالمعددفيآلءاؤلسصنثمانمريمسورة

االخبروالمدفيالصيعددفيوتسعونوتمعوالشامي
مواضعثالئةفيفيهااخشلفواوقد
الكومتيعدهكهبععىا

يراالوالمدفيالمكهجمأعدهابراهيمالكتابفيواذكر3
إكوفياغيرعدهمداتالرخلهفليمدد3

عددفيوازجالبصريعددفيايةوثالئرنوائنتانماثةطهسورة
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الشاصيدعلىفيبعونوارالكوفيعددفيوخمسوالمدفىالملى
موضعاالنوكراحدفيفبهااخنانواو

الكوقيعدهطه1

جمرايمعرىعدهماكثيرنسبحك2 أجمعراونذكرك
والشاميوالمدتيالمكيعدهمنيمحبةكليكوأثيتء

الشايعدهتحزنوالهاعينتقر5

وألشايالبصريعدهمتوناوفتناك6

امىامدهمدفيأهلفيسننظبهت7

7اشاواالكوفيمدهلنفمهيطنعتكواع8

ءالشاعدهاسرائيلبنيمعنافأرسل9

الشامثيمدهموسىاليأوحيناولقد09

الكوفبدءماكشيهماليممنبم91
االولوالمدتيالميمعدهايمفافضبان21
االخيرالمدنيعدهحسناؤعدا31

اإليخرالمدنيكرعدهالسامريأذكنبلك41

االولوالمدنياتميمعدهموسىوأتةكمهذا59
إلةوهذمابممنوحدهاعندهمااالولوالمدفيغبرالمكعلهءففهي61

االخيرالمدفبمدهتوالأبهمبرجغاأل7
الألوفيمدهضلوارأيتماذ89

والشاميوالبعركلماوفيائحدهظكاضصنال91
52البيان
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الكهنيكيرعدههدىمنييأتينهـممافأ03
اأيفاالوفيئرعدهالدنياالحباةزقرة92

عشرةوإئنتاكوفياغيراعددفيايةئعرةعهواحدىماثةءاالنبياسورة

الكوفيعددفىإلة

وهوواحدموضعفيفييااختلفواوقد

الكوفيعدهبفرلموالشيهاالينفعمما
أليععريعددنوخمسالشاميلمجمددإلةبعونوئربمالحجسورة

الكوفيددفىونماناعددىوسبعالمدفيمددمىوست

موافمعخمسةفيفيهااخملفواوقد

الكوفيعدهمااطبمروسهمفوقمنثبصا
والجكدبطونهممافىبهديصهز3

اشالمىىيراهوغودوعلدنوحقوم3
اشاقوإرممماااغبرعدهلووقوم

عههالروايتنهأاحدىفىالصي5ءالمسلمبنأدمماهو5

فىثرةعوئسعالكرفيعددفى9آعثرةوإنمائةالمؤمنونسووة
الباقبنمدد

وهوواحدموضعفيفمهالفوااختوقد

ايكوفيمكبرعدهرونوأخاهىوأريانم

عددفىوأربمأدقيواالمافيعددفىإآلوستوناناثنةافورسورة
البافين

بخاموففطفيهاواخمتلفوا
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والمدليالميمعدهماغثوأواالضالطبالغدوفيهالهبسبح1
باإلبصاريذهبسنابرقهدي2

طوالاتلتخسسهرة11ههلىلن

كربمورزقمغقرةلمماليلخبيثينالخبيعاتاالولي

ئطونكملعلاليأبصارهطمنبغضضنؤمناتلمهوفلالثانية

طيمءشيبكلوافهاليواالرعىواتانوراالثهاثالمةا
نورمنلهفاالىلجيبحرفيأوكظالتالرابط
لخنلعلماليحرجاالمىعلىليممىاظامسة

فييخهمبالخالفالجيمعددفيإوستوطسبعالقرفئسورة
منها

االخبروالمدفيبالمعددفياتةعشرونوستمائتانءالشعراسووة
وإلشايوإلكوهـنياالولنيالمدعددفيوسبعوالبعركما
مواصبعةأرفيفياالاختلفواوقد

الثوفيهطسمأل
الكوفيكيرعدهنعلمونفلعوف2

ةيرالبمريضدهنعبدونئمبمأيما3
االخيروللمدفيالصيغبرعدهالشياطجمنأبهكزلىاو4

البمريعددفيبوارالكوفيعددإتنيؤسعونثالثلالبسورة

دالمدفيالميمعددفيوخمسوالشاي
موجمأفىفيهافوااخوقد

والمدنيبراعدهشديدبأليىوأوو1



691

اكوفياضرعدقواربرمندممرصرضآ3
اتفاإلةوثمانوناثنتانالقصصسورة

موضعينفيفيهااختفواوقد

الكوفيعدهطسم1

غالبرالكوفيعدهبسقوناناهرامنأمةعليهوجد2
اماإلةئسعوستونالعنكبوتةسو

مواضعثالثةفيفيهااختلفواوقد

الكوفيمدهءألما
والمدنيالميممدهالجيلاوقطعون2
والشاميابعرياهعلىالديئلهنحلصين3

فياالخيروشونوالمدنيالممدعلىفيإلةوخسوننسعالرومسورة
قبنالتاعدد

مواصخبعةأرفيانجاخنلنواوقد
اكوفياهألما

االخيروالمدنيالميمغيرمحدهالرومظبت3

وفييالاالولالمدفيغيرعدهسنينبضعةب3

االولائدفيعدهالمجرمونيقعمعم4

عددفيواربوالمدفي112عددفيايةوثألثونثالثلمانمورة
الباقبن

ملىضعينأفيهاواخملفوا

الكموفيدهأأ1
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والشاممطالبصريدهالدفيلهنحلصين2

دفينوثالابموىاعددفيآيةوسثمرونذمعالسجدةسورة
اباتين

موضعينفيهافيخفواوقدا

الكوفيعدهأأا

وألكوفيلرالبعريعدهجديدخلقلفىأنا2

فىللنمفبالظالجيعددفيإلةوبعونئالثاالحؤابسوره
منهامي

عددفيوصونوخمسالعثماميكهرعددفيوضونأربمسبأاورةي
الشاممي

وهوواحرموضعفيفيهااختلفوقد

اشاياعدهوخمالثي6عنجشتان

والشاسيراالخالمدنيخيرعددفيايةوأربعونخسظطرسورة

والشافياالخيرالمدقيعددفيوست

مواضحسبةفيفيهااختلفواوقد

والشافياليصريعحشديدعذابالم9

البصركلطفيرالثالثةهذهعدأوالبصراالصيسثوىوما3
جديدبحلىويأ2

اورالولالظلدوال
لرالشايكعدهالقورفيمنبمسمعانتوما5
ابصهيإعدهقىولانواالرفىالسمواتيمسكاللهان6
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دالشاميابصريوااالخيرالمدفيعدهتبديالاللهلسنةكدظن7

الكوفيعددوثالشفيالكوفيغيرعددفيإلةوثمانونائلتانشيو
وهوواحدموضعةفيهااخملفواو

الكوفيعدهبهم
المدنيجعفرابعددفيإلةوثمانونواحدىمائةوإلصافاتسورة

عددئرهمافيوثمانونواثنتانبصريوا

موضعهنفيهافيوقداخئلف

غيرالبعريعدهيعبدوننواوماأ

يالمدنجعفراىئرعدهليقولونكانواوان2

وثمانألشاكطوالبعروالمدنيالمعددفيوثمانونسىصسهره

الكوفيعددفي

مواضعثالثةفيفيهااختلفواوقد

الكوفيعدهالذكرذي

التعوفيكبرعدهوغواصى2بئاكل2
وألبصريالكوفيعدهأفولوالحق3
فيوئألثوالبصريوالمرنيالميرعددفيإلةوسبعوناثنتانالزمرسورة
الكوفيعددفيوحمسالشاميئعدد

موافعبعةفيفيهااختلفواوفد

فبرالكوفيعدهءبختلفرنفيهماهمفيأ

والشاميالكوفيعدهالدينلهمخلصا3

الكوفيعدهدينيلهكلما3
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لاالوالمدفياكليخرعدهئادثرفب

االولوالمدقيالصيعدهاراالنمتختهامنتبري5
إالولالموضعوأماالهـوفيعدهالثافيالموفعفيهادمنلهفا6
عدهعلىاقموافقد

الكوفيعدهنعلموقفسوفجماملافي3

الهلطمحددفيدأرالبعريعددفيؤانوناطنانالمومنسوشة
الشاميعددفيوستنيالعددفيوخمروالمدفي

مواضحثسعةفيفيهااخملفوقد

الكوفيعدهءحما

الشايغيرعدهالالقابوم3

الشايعدهبارزدنهميوه3

الكهنيغيرعدهبنظىناجراطلدىالقلوباذ4
والبمرياالخيرالمدفيكبرعدهالكتاباصراشلبنيوأورثنا5
والشامياالخيرالمدفيعدهابعبوااالعىبسويوما6
االخيرفيالمدعدهبسحبرنسلوالسأعناقهمفياالغاللاذأل
والشاميرالكوفي

االولوالمدفيالمكيعدهالحيفي8

والشامىالكوفيعدهتثركونكنتمماأين9
ونالثبالثماالبصرىعددفيإلةوخسوناثنتانالسجدةسورة

الكوفيدءفيوأربموالمدنيالميمعددفي
موفمعينفيفبهااختلفواوقد
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الكوفيعدهصما
7بدالشابراليصرىعدهوفودعادماعقةمثل2

يوخسونوثالثفبرالكوفيعددفيإلةخمسوبئالشورىسوكة

الكوفيعدو

مواضعثاللةفيفيهااختلفواوقد

8أحم
الكوفيالثالئةهذهعدسممق2

عالمء3

الباقينشددفيؤسعالشاهيشددفيإلةونمانونئمانالزخرفسورة
موفينفيفبيااختلفواوقد

كوفي11عدهحم1
والشاميالكوفيغهرعدهنتهو2

وشعوالشايوالمدنيالميعددفيإلةوحمسونستنسورهتلد

الكوفيعددفيونسعالبععريعددفي

مواضعأربعةفيفيهااخملنواو
الكموفيعدهحم

الضاالكوفيعدهايقولونءهوالان3

االخبروالمدفيالصيفبرعدالزقومشجرةان3

دالشاياالولاالمدركعدهبون11فيفيكالمهل

الكوفيعددفيوشعاكوفيايرفعددفيآيةونوثالم4الجاثيسورة
وهوواحدموضعفيفيهااختلفواوقد
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لكوفي01مدحم

عددفيوخمسعيرالكينطددفيإالةوثالثونأربماإلضافمموؤ
الكوفط

وهوواحدموضعفيفبهااخنلفواو

لوفي01حدحم

الميممددفيوئسعمحددالكوفيفيوثاللونئمانمحمدسهؤ

البعرىعددفيونوأروألمشابوالمدني

فيجمنمخالفبالالهيععددفيثرونهنسعافتحهورة

منهامط

فيلينهمخالفبالاطيععددفيإلةسئرةنمانالحجراتسوؤ
منهاءضي

ةطنهملفيالظاطيعمددفيإلةونوارخسقسورة
منهاءفي

منهاءثيفىطنهمبألخالفالجبععددفيإلةستونالذارياتسوره

بعونوأروثمانوالمدنياعددنيإلةبعونوأرسبعألطورسوؤ
بوالثاالكوفيعددفيوثعالبمريعدفي

موضعبنفيفييااخنلفواوقد

مطوالشاوإلبعريالكومدهوالطور1

والماهيالثوفيعدهدما2
دعففىطتانوابالكوفبرعددفيإلةوعتوقاحدىالنجمسورة

الكوفي
62ابعلبان



ل35

مواضعئأللةفىفيهااختفواوقد
الثوفطههشيثاالحقمنالبغمالظغقلا

الثمايعدهليمنعنفأمرض3

الشاميفيرعدهالدنياالحياةااليردوأ3

فيينمبالخالفالجبععددفىآيةوخمسونضالقمرسوؤ
منهاثهط

المممددفىوممبعبعريالدمدفىإلةوتعونمتارحمنسورة
والشاميالكونيعددفىوثمانوالمدني

مواضعخسةفىفيهااختلفوقد

والشامىالثوفىملالىحمن

المدنيةيرمدهاالولنساناالخلق2

ةبرالميمعلههناملوضعهاع
والمدنيصحامدهنارمنسواظهـ8

فيرالبعركمامدهمونابهايكذب5

البعريعددفيوسجالكوفيعددفيآيةونسعونستالواقعةممورة

الباقهنمددفىوئسع

موفعاعشعرأربعةفيفبهااختلفواوقد

المممنةفأعمحا
طاصكواغبرعدهما أالمشأمةابوا2

واثامياليمرئئرعدهءموفيونةسزرعلى
أالخبروالمدفيالمبطهوأباريقكواببأ
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فيإلاالولالمديئمدهجمأوحوز5

االولوللدفيءبافيرمدهتيهوال6
وإلكونياالخبرالمدنيكرعدهايبنوأصحاب7

غإرالبصريعدهءانثاأمئمأناهنانا

اكوفيئرمدهاثحيلىحابوأ9

ضرالملطهتوجسموهفى01

الصيمدهقورنوكالوا11

والشاياالخبرالمدنيفيرعدهخرينوالاالوينانتل21

اشاكلبوأاالخبرتيالمدمدهلجمهعون31

الماممهلزبحانفرل4

وئسماللشاىاللمدفيالمامددفىلةاومثعرثننمانالحديدسوده

البعريفيالهددفي

موضعايأفيهافىاخمفواوقد

الكوفبعدهاهذأبايبلهمن1

البصريمدهاالنبيلوانبناه2

االخبروالمدنيالصيعددفىاتةنوعشعراحدىالمجادثهسورة
الباقينمددفىواألتاق

وهوواحدموضعفىفبهااخئلفواو

االخبروالمدنيالممئرهلىاالذلينفىأولعك

فىطنهمخالفبالالجميعددفىاتةشونوءأربمالحثمرسورة
ممهاهثيى
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فطلطنهمبالخالفاطيعمددنيإلةمشرةثألثسوؤالممعحنة

منهامط

فييلضهمبالخالفابرمددفيإلةهرةمأربمءالصفسولية
منهاءفي

فيينهمخالفبالالجمغعددفييةاصثمرةاحدىاطعةسورة

مناءفي

فيينهمبالخالفالجيعمددفياتةمثرهاحدىهالمناسورة
فنهاءثي

فيلينهمخالفبالالجميععددفيإلةعشرةنماناقغافيسورة
منهاءثي

لةثرةعواثنتاالبعريمددفيآيةمثرةىاحدقاطاورةم

الباقبنمددفى

مواضعئألثةفيفيهااختفواوقد

الشايحدحرأاليعيو9

االخبروإكوفيوالمدنيالميرعدنحرجالهيحعل3
االولالمدفيعدهاالليابياأوليالثهفاتقوا3

فيلدنهمخالفبالالجيمدصفياتةمثزاثنتاالتحربمسورة
منهاء

والبعرفيإلمكوفياالولالمدفيعددفيآيةثالثونالملىهمورة
المهعددفيآبةوثاللونواحدىاالخبرالمدفيمنجعفرواليايوالث

االخيرالمدنيمنشببة



وهوواحدموضعخصافيهاةقدا

وشيبةالمكطعدهنذبرناجاقد

فيطنمفبالظالمحيعمكددفييةاوضوناثنبانتمحمووة

منهاثي

افتانءوإلشاميئالبعريدفياتةوخسوناحدىالحاقةورةء
الباقيعددفىوخسون

عيئموففىاخملفواوقد

الكوفيعدهالحاقة9

المدفيييمعدبثللهكنابهأفيئمنوأما

وتأربوأرءالثماعددفييةاأربعونثالثالمعارجةسو
عندعيره

وهووأحدموفممفىفيهايختلنواوقد

الشاميكيرعدهسنةألفخشنمقداؤكلن

البصريعددفىوثسعالماقيعددفييةاوعنرونثماننوخسورة
نالبازعددفيوثالثون

مواضعأربعةفىيخهااخبلفووقد
الكوفيكبرهواماوالت9

والكوفياالخيرالمدفيعدهونمعرا2

االولوالمدنيالميمسهءيراأفملوا3
اكوفياكيرعدهنارافأدفيا

اقاقاآيةوعشرونكانالجنسؤ
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4موضفيفيماااضتو

الملىعدأحدالئهمنيبهرنجمالن1
أكلغبرعدمثمحدادوثهمنأجدولن2

نيعشرةونسحاالخبرالمدفيعددفيإلةعشرةثمانالمزملسورة
والثاميؤلنياالولوالمدنيالمافيعددفيوعفروالبمريعدد

مواضعأرإمةفيفيهااخقلفواوقد
والثاياكوفيوااالولالمدنيعدهالمزملأبهاياا

الممعدهرسوالاليمأرصعلناانا2

الصيغبرعدهرسوالنفىالىنااوسلكا3
االخيرالمدفيبركمدءشيبااولدانيبئ9

وألشامطاالخروالمدفيالميرعددفيإلةوخمسونخمىالمدثرسورة
قينالباعددفيوست

موضعنهأفىفيهااختلفواو

االخيرالمدفيفبرعدهيثساهرنا

والبعريوالكوفيالمدفيعدهالمجرمينش3

عددفيبعونوأرالكثيفبرعددفىإلةوثالثونشعالقبامةسورة
الكوفي

وهوءواحدموضعفيفبهااختلفواوقد

الكوفيعدهبهجل

فيلينهمبالظفاطيععددفياتةوثالثوناحدىاالنانسورة
منهائي
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فيلينهمخالفبالالجبعمددفياةحمسونوالمرسالتمموؤ

منهاءشي

بعينوارواحدىبعمريواالميمغبرطدفيآيةوناربأالنسعرة

والبعهرىالملىعددفي

وهوواحدعموفزفبهااخقلفوا

والبعرىالممعدهببقرعذاباأانذرناانا
فيوستالكوفيغيرعددفيإيخبعونماوارضالنازعاتورةع
الكوفطعدد

موضعينفيفبهاوقداختفها

والكوفيوالمدنيالصيعدهنعامموال7شاعا1
وألشافوالبعمريالكفقعدهطنىمنفاما3

جعغرلمحعددأبيمونوأواحدىءبالشاعددفيإلةبعونارعبسةسر
االولوالمدنيالمكيعددفيوأربونواثنتانوالبصرياالخيرالمدفيمن

االخيرالمدنيمنوشيبة

هواصثاللةفيفيهااختلفواوقد

جفرابيئنعدهطماههالىاالنسانفلينظرا

دالشاكاالبصريكبرعدهوالنعامملممتاعا3
الشاميفبرعدهالمماخةجامتفاذا3

عددانباقنفيوتسعجعفرأبيدفيوععروشآيةثمانيرانكواسوؤ
وهوواحدعهوففيفبهااختلفوقد

فرابنجرعدهتذجمونفأفي



فيثملهخالفبالئعاطصكددفيايةعاثرةتسماإلننطايؤ

نهامثي

فيجمنهمخالفبالييعاعددفيإلةوثالثوقسىالمطففبنسيوه
منهامي

وخمسدالشاميالبصرعددفيإلةومثرونثالثاالنشقاقسورة
نالباعددفي

موضعينفبهافياخنلفوقد

دالثاىفرالمرىهماعفمينهلكشابهأقمنفأماأ
ظهرهوراهكتابهأوقيمنوأما2

فيبينهمخالفبالالمحيحقولنيلةاوعثعروناثنتانءفيالبهسورة
منماصي

فيعشرةوسبعاالولالمدنيمددفيإلةعثرةستالطارقسوره
الباقبند

وهوواحدموضعةفبهااخنلفواوقد

االولالمدفيكرعلهبهلىونييمنمأ

فى3لينيخالفبالالمجععددفيآيةعشرةتسعاالعلىشورة
منهاءكي

لينهمخالفبالالجيمعددفىآيةوعشرونسثالناشبةسوره
منهاءثيفي

عددالكوفيفيثالئونالبمريعددفياتةوعمشرونتسمالفجؤسوره

والمدنيالمبرعددفىوئالنونواثنتانوانئامي
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مواضعةلرفيهافيإخنفواوقد

والمدفي113أعدهمونعمهفأكرمهإ قهزعليهمذر2

ءوالشاوالمدلىالصيعدهببهنميومئذءوجي3
الكوفيعدهمباديفيدفي2

منهاهثيفيللنهمخالفبالاطغعددفياتةمثرونابلداسورة
االلنعوالمدالميمبرعددفياتةعشرةخسصوالشهسورة

االولوالمدنيالصيعددفيشةءوت

وهوواحدموضعفيفيهااختلفواوقد

االولوالمدفيالمكيمدههامقرفكذبره

نييلنهمخالفبالايرعددفيوعشرونإلةاحدىاليلواسورة
منها

لينمبالخالفاطيععددفيإلةثهغءاحدىوالضحىسورة
شهاءثيقي

منهاشيفىللنهمالخالفعدداطيمفيإاتااننشرحألمسورة
منهاءشيفيبينهمبالخالفنيعددفيكانآياتالعبنسورة

دعلىفيمشرةونهعحالشاحيمددفيايةعشرةكانالعلقممووة
الباقبقمددفيوعشرونوأليعريبالكوف

موضبنفيفيمااختلفواوقد

الشاميغبرعدهينالذيأرأيتأ

والمدئيالمكيعدهءينتهلماثنكا2
72البياد
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فيصتوالبعركطوفياواللدنيمددفيإلمتاضالطراسووة

والشاىمماالممدد

وهوواحدموفيفبهااختلفواوقد

وإلشاميالمكيدهالثالمةالمدرلعلة

فيآياتونسعوائشافأالبعريفيرمددفيإالتثمانيكنأسورة
والشاالبصريمدد

وهوواحدموضفيفيهااختلفواوقد

امياشواالبصريمدالدينلهنحلصبن

فطآياتونسعوالكوفياالولالمدنيعددفيآياتئمانالزلىلةسورة
الباقبنمددفى

وهوواحدموخفىفيهااختلفواوقد

والكوفيالمدنيميرعدهاثصتاتابصدراالسيومئذ

لينهمخالفبالالجيععددئآيةعشرةاحدىادياتالسورة
هنهاءكطهفى

الميمعددفيوعشووالشاميالبصريعددفىآياتئماناقارعةمهورقا
وفيالعددفيعشرةواحدىوالمدني

دواضآلأليخاافيإفوااطوقلى

اكوفياعدهاالولالنارعةأ
موازينهثقلت2

والشامىاليعرىفثرهما
موازينهضت3

منهاثهفييانهمخالفبالالجيععددفيإاتانطهلرائاسوؤ
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اقا7ياتثالثدالعصرسورة

هنهاموفصمنفىاخصاوقد

االخيرنيالمففيرحدهوالعمرأ

االخيرفيالملىمدهبالحقوتواصو2

منهاهطفيلجفمخالفالحعبألعددفياإاتسعالهمزهسورة

منياءثيفيينالمبالخالفالجععددنمبإالتخمسالفيلسورة
وخسوالشاميدالبعريالكوفيمددفىآياتأرجقريثىسورة

الباقنمددفط

وهوواحدمرضفيفيهااختلفواوقد

والمدنيالمكيهجوعمناطعمهمالذي
إتوخيوالبمصالثونخفيرعددفيآياتممتأرأيثورةم

ابصريواالكوفيعددفي

وموواحدموضعفبهافياختلفواو

والبصريوفيالعدهبراونهمالذين

مغهاءثيلبفههفيخالفبالالجيععددفيإالتثالثالكوثرسورة
منهاشيفييدنمخالفبالياطعددمنيآياثتفرونسورقال
منهاهشيفيلنهمفخبالالجمغعددفيثألشآياتالنصرسور
مناءشطبينهمخالفبألايرعددفىإالتضتبتممووة
إتإوخوالثافي12غيريخدددإاتابمأراالخالصسورة

دالشاميالملىممددفأل

وهمواحدموضعفيفبهااختلفواقد
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والشليلللىعدهيلدلم
منياءطففىبينمفبالظالجيعمددفياياتخسالفلقسووة

فيأتإوسبعوالشاميالممفبرعددفيآياتممتالناهىسهره
والشاممطالممعدد

وهوواحدموضعفيفيهاتلفوااوقد

وألشاميالصيعدهالوسواس

محثصرممأالحافىالفصد

بذلكيهعلقومااآليفواصلفيوهو

وقرينةالشعركقافيةوءبيةاالتكونآخرالنيالكمةلةالفاع

لثنففرقآخرالجلةتكونافيايرالكلمةالماصلةالقرابعضوفالطالسجع
فاعملةإدةرأسكلونفبمنهـاأعلءالفواوجلياالرووسالفواصل
فيكرذيهسيبوبانذلكعلىواستدلإلةرأسفاعملةكلواليكون

أذاهعبأجماع4إرأسيساونبغكناومايأتيومالفواصلتمثيل
باتفاقآيةراسوهوتسر

نمميلفيلهوإلدليلالقرالمصطلحنحالفثذأنعليهوأورد

فيالفواعملعرأدهالنآيةرأسوليسانبغوماكنابأتبيمسيبويه
النوعهن3نحدوهبيينافحومصطلح

تتعلقهباصنذكروهناافواعلبائتعلقمباحىهضىفيماذكرناوقد

المرهاانمامابها
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االلالمبحث

ورومنثمنظومنوعانالعربعنده11

الشاعرقولكوالمقفىالموزولنأماللشعرهوالالنظمويقاالهفالمنظوه

المجاليالصبرجيلةفيملهانعندصالنفىإلي
صراحضاليبكاؤهاتكسشفداالمورفيثضيققال

العقاليكحلفرتجةاالمسرلهمنالنفوستيهزهربما
والقوايأقوافيذاتهئساويةءأجزااليءمجزموزلذمصنهالمنظومفهذا

وءيخااالجزاآخرفياقعة1االخيرمنهاالحرففيالمتوافقةماتصاهب
الالمومنهااالخيرزافيمتوافقةفانهاوالعقالواالحتيالالمحهالهنا

القطالكلمةأافالقافيةاالبياتلماويقالاالجزاآخرفيوواصة
ويقالهنهااالخبراطرففيالخوانهامواقفةوالبيتآخرفيتكون

هذيقالأيضعاالقافيةاسمعليهيطلقوقدالروغاالخيرالحرفلهذا
المردفةمنهانعلالقافيةانثمالالمروفيعلىأيالالمقافيةعلىيدةقص
مدحرفيكانتااذاءأوواوأوياالففصلغيرمنرويهاقبليكونإلئيوس
بااللفالمودفةالقافيةفثالاردفإثألثةااالحرفالذويقالأولبن

المردفةالقافيةومثالالسابقةاالبياتفيالمذكورةاهقالواواحنيالالمحتال

الشاصكرقولفيالمذكورينونقولسؤولبالواو

بسؤولأسرارهمأناشوالسريرقيلرجالبمبدولست
بنقولاههفامىههاالىاسمعتهأنايؤألمحديثوال

الشاعرقولفيالمذكيرينمحيحنصيحاءبالياالمردفةالقافيةومال

يهرنصبحانصلنانالبكاالسؤكتفمميطفل
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هااسيأدباليتركونلالرفواةرأيثوأفي

موفيءباليأالمردتالقافيةمحباواوأمردفةالقانجةتوجدمابراوفي

فلىممالفبرهاممتوجدالفانهابااللفالمردةالقافيةبخالفسدوا
الشاقولفيامذحووينيصيبوتنوب

تنوبالدهرحيغنائباتعلىنفسهناليوطيرفيهنوال

ويصيبالفغيليسافيويخلىقوةاطزعوفيتنريطاثكوفي

افيةالةوسايتءالعروضكمثبفيمذكوربهايتعلقوماالقافيةاؤاعوسافى

بمعنىراضيةعيشةمثلمقفبمهقالقافيةانوقيلاخواتهاتقفوالنهاقافية

القافيةصق3فالالقوبنكاوعلجبعهاأييقفوهاالشاعرنفمرضية

ثمومنفصاعداالبييينفيحققوانكاينقرلهليسالذيالواحدالييهتفيب
بسعىوانماشعراالبسىالواحدالبيتأنأليدةالعرأهلاقثرذهب

البيتفيوالحالفاللقافيالرويفيهافقاذاافصاثللتبنماممنشعرا

كالماقصداموزونافبماكانهواكاشعرايسىأولشعرايسىملاواحد
متكلكليكونأنلزمواالباتاقشعراالبسهينهةاوزنافيهاققما

بقولهكئيركألمجملةفييحرفىأنالينفمنمبهمالنصوذلكاشاص
ثمنيراشيأمنهوجدالناسكامفيذاللثجومنالشربهزنينرنقدما

الىءيشامنبهديواللهمملالعزيزالكتابفيذللثمنهثيوقموتي

يممسمتقعراط

نوعانوهوبموزونلبسالذيمالكلهوالنثرلهوبقالوالمنثور

خسخعؤمرتمل
تقببدفبرأرساالهنيرههلىبلآجزأةاليحرأاذيامالكلفالمرسالص
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اليرينباأهالكلأطلقواذاالناعىكألمملجوهوءفوهاثالمافية
الحسنقيلرمعالهذلكوالمحايواخوفيرنلطبويستعملفيرهللذهن

لهكانفانقكرمالكلأرادفاذاقلبهورامنقلأالسالطالبصرئ

مبالكلهمفانءلسانهءدرامنالجاملوظبسكتعليهكنوانقاك

عليهأولهكانكلمت

علبهالثهعملىاليقوليفيفنالنوعهذامنيهثاالحاوأتنر
وطعمهاطيبربالترخةتملالقرآنيقرأالذيهنالموتئلوصلم

ريموالطيبطعمهاالممرةمملالقرآناليقرأالذيانووثليي

مروطعمهاطيبريحهااتهكثاللرالقرانيقرأالذيافاجراوممللما

لهاوالريممرلحمهاالحظلةلكلالقرآناليقرأالذيافاجرومعل
موأجأعنالخسةأخرجه

لكليجعلءأجزايبزأالذيمهوالكلالسجعلهويقالوالمسجع
نلولوالهاللسانحليةالبباتحسنمعةواحلىقايةمنهاجزكأ

هؤالمذكرزاالحراهنجزاكلويقالملةمبهيمةأوكثلةكصورة

سجعةصلةةفيمرافقبزنحزثلىىاهـوبقاتفاصقوافيهمنقافبةولكل

تدوايقافىمجازامنهماواحدكلعلىالسجعةوقدتطلق

علىيطلقالسححكاأدثبعةقرخراالالىبالنظرالمذكوربنالجزكى
حرفعلالعاصلثبنتوأطؤوعلىبهاالتيانعيطلقكورالمنىمالكلنفس

الحامةسحعتقالةالغشليقالاطامةسجعمنمأخوذوهووا
مبكلءصدوصثاوحوسواحدطريقعلىصوتهاوالتافا

قدلكئةفكأحبهذاقبهحمأوإاسجعويقالمحيهرموريئمقنى
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ومتوازنومطرثمتواليأقسامخسهاليالسجمالتدجأهلبعفىقسم
وذلكالوزشوإلقافبةفيالفامملتانفيهاتفقهوماالمتوازيلسجمسفاوموموعمع
وهوضوعةمرفوعةفانموضوعةوأكوابمرفوعةسررفيهائعافيقولهمل

المطرفدالسجماالخيرالحرفمماوالمرادبالقافيةوألقافبةاوزننيانشفق

مالمئالىقولهمثلوذأوزنادونالقافيةفيالفاصلتانفيهاتفقماهو
القافيةفيمتفقانوأطواراوقارافانأطواراخلقماوقدوقارالئهترجونال

القافطدينالوزنفيالفاعلتائهافقماالمرازنوالسجعاوزنددن

وثةوضمصفوفةفأوثمبوزرابمصفوفةارقوثعالىقولهمثلوذللث

ينتينالقراحدمافينالمرصعهوماوالسجعالقافيةالوززرونفيمتفقنان
القائلقولمثلوفلكوالقافيةالوزنفياالخرىالؤينةمنمايقابهملى

وكمدءقومقابلنعظمفانأندادككلدتيظمكأوالأؤذفؤئم
والقافيةاوزنفيبللمايقاموافقممهاوكلاوالدلثابلوأندادكأوديقابل

ببولرعاالسيطبعفهوالمقاماتفيقولهذالقمنالحمريريوخوقد

الرحبمعبدءالخطباخطيبأكثرمنهوقدوعظهبهرواجراالسلىيقرعولفظه
رياضفيالقلوبأيواالنامىأيهاخطبةفيقرلهذلكؤنباتةافي

نتقاكالنعمباراالعتباوأطيلوالمماافىبيفاعلىالنميبوأديمواماط
دئهالحدخطبةفيقولهذلكوماالهمالقرأضفيراإلفوأجلوا
كلنعمهشكرأدزعالذيالصنائعالطافوموسمالبداثأصمنافمبدع
يتأفىلالنولحوهذاالحاشعاللبيبقلبنورحكمهواوفىعطائممنيب

وقالءشيالعزيزالكتابفيمنهءيرولمالتكففرطماالالغالبفي

جحيملفطالفجارواننعبملنياالبرارانئعاقولهنهءجاقدبعضهم
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وشمرطالقرينثيغمنكلفيوردتقدولنيانلفظةبأنذلكؤلعقب

ائرغيرفذلكثلبأنوأجيبجميعافيهمااممماتاتخنلفنالترعميع
اثأالترىالترعمبعمنالمجتجمهاشلواالؤبأكثراالمظةتكوتأنلزمواال
القرينةفيأصالمقابللهاليسالمذكررةالقرينةفياياقعةالناسأيهايا

ايابهمالينااننعالىقولهذكرمازئلوفهالحدوكذلكقابلهاالتي

حساجمهمعلمينااتاثم

بعضهمقولمثلالمحدالينشعرفيالترصيموغوقد

متورعاألغيتهاوجرائممبرعاأوليتهاؤكارم
ذيشعرفيوقموقدألنئرفيموقعهدونالشعرفيوموقطجداقليلوهو
وهومرعاالولشطرهبيتالومة

قدمسئهاذهبفضةاكاندعجفيءصفرابرجفيممألة
ينةالقرمنلجهمايقالينتنههالقراحدىمافيكانماهواثماثلاللعسج

الكتالبالمستبينوإتجاهماتعاليقولهثلءوذلكالقائةالرززرونفياالخوى

جالكتابليقالصراطواهمابإلفيهديناهمايةفأنتقيمالىراطلاوهديناهما
االالقافيةدوناوزنخمالمهلمايقاموافقمنهاوكلالمستبينقابلوالمستقيم

كالئرصخوهوءاقأفبةافيلهموافقأاغيرلىيقالمااتنحافأنهااتلاال
االقساممنالبيانعلماهمنثيراقتصروقداألكثرفيبالمواقفةفيهيكتفى

ذلكماعدابعدواولموالمرصعوالمطرفالمنوازيوفقطثةثعلىالمذكور

المرسلالمالقببلمنوالالقافيةفيفيهينالفاصلتاتفالدمالسجعقبيلمن

مستقالنوعممندهموهوءبمثييصيديرغارساالمنفيهمالكلارساللعدم

نهمالومتوسطومسجعلمرانوالحثألثةالمنثورعندهمفيكونبنفسه
82أبملبان
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الثافيالمبدث

مالقىجغالىضهمفذهبالسجعفيابياناارباباخثلف

مالكلعلىالسجعكرجعيحالىمفمهموذهـشفوايأفيأناالعلبهالمرسلى
اوصافثةفيهاجتمعتاذاعليهالسجعنرجحاكالقالوامااالالمرسل
يعكونوانللمعنىثابافيهاللفظيكونوانالتكلفكمنخاليايكونويران

بعضهمقالذلثفيابياناصناعةأهلذكرهمماشيئاولنذكرأعتدالفيه

وليسواحدحرفالمنشورعلىهالكلفيافواصلاتواطوموالسجع
إلقرتقفيءقدجافانهالصناعةهذهبابأربعضزمهكمااالطالقمذموما

كلهامسجوعةاسوربعهاتوقدجاهمالسورسورةمنهخفلأانهلعيراحني
بةالمطلواالومافيستوفلمماالسجعالمذموالمنواغاوالقهوالرحمنكسهره

وكاناذواحدحرفعلىتواطؤالفواصلمجردليهبالسجعالمرادفانفيه
انيمكنهاالدبمنيسيراشيئاشداولوأديبكلنلثكذاالمو

أربعةعالمسجمالكلفيبةالمطلوواالوصافمهعهفيبالسجعيأئي
متخيرةفيهااللفاظتكوناناالول

حسنوجهعلىجارياتريمهبااليألونانالثاني

المعىتابعافيهظايكوناتاأصاثث

علىمنههرةكلالثزبدبأنفيهواالعتدالمعتداليكونانألراب

القرينةطماتلىمساويةالعانيةالقرينةاتتكونوانالةبنعضرنحو

منمولفةاسجةاكانتفانهفليلةزيادةعليهاالمقدارأوزائدةفيلياال

بمنزلةوالثانيةاالوليلسبانمعامنهماأزيدالةالثاتجعلانساغفقرثألث
والعادياتنعالىقولهشلوذلكأولطفبهاالنساوياناالةوافقره



الصفاثالسجعاسئوفيفاذاجحافالمغيراتقدحاظلورياتمبحا
كبافاذامالكلثرجاتاعلىوكانءالحسقغايةفيءجافيهبةالطلو

ااخقيلفانفلبفعلالشريطةهذهعلىيهاكتابتهفيبهيأقيانكاتب

يأفيانينبنيكلنكلألمالىدرجاتاعدالمذكوراوجهعدالسبمكان
المسجوعوكبرالمسحوعفيهفانكذيثاالمرولبسمسجوعايهالقرآن

مسجوعةكلهاتءجاسورهبعضانحثىمسجوخالقراقاثنرانفالجواب

الخشصاروازاالمسالثسلكالنههأواضع1بعضفيفيهالسجعقىكوانما

واالختصارااليجازحدعلىمالكلمنموضعصفياليؤاقيوإلسجع
مررهواقوىاحروجهوهناالعرفارعايةالمواتلكفيالسجعقرك

المسبرعانمحأبضاالمسجوعفمبرالقراقفيءجاانمايقالانوهواالول
وروداالعجازمنبابفيأمعجزاالمسحوعغيرورودالنئرافضلطمن
جميعاالقسمينثضمنفلذلكالمسجوع

شيوهذاأصالبهبعتدأمنهاشخألسراالمسجوعميكلان3وا
المزدوجتبنالسجعتينمنواحدهكلكونانوهوأحدغيريعليهينبهلم

فيههاىالمهنفانأختهاعليهاثمتملتاأليالمعنىفيرمعنيعلىمشتملة

ذللثجارعلىالمسجوعالناسكاموجلبعينهالعطويلهوفذللثسوإ

قطوكلأشرأفاتفاقنبذالالمفلقبنالكتبةبعضقولذلكؤن
ايسجعتينااحدىفيالذيقالمفانوأمائلهصقعكلوأعيانصلهوأفا
وصيهرأبسافرؤلهذالثشلواالخرىامسجةافيالذيالمعنىعبغهو

اءبالسجعيتعلقمماوبتيتإبرعأثاووهومرهوتسبرتدلينزخداني
وهوههناهذاأنا
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فيهالففرةماكانىفالقصيرتوطويلقصبرقسعدالسحعانثم
أصحابمايناوأعمحابئعالىقولهذلىفنثركالتعكلتزيدال

لفةموالغقراتهذهفانودممدوظلمنضودوطلعسدرنحفمودفيلنا
فالعاصفاشكصفاعرفاوالمرسالتتعأليقولهذلكومثلسكلتيعينمن

والرجرفطالروثياتكفبهرورئكفأنذزفمالمدثرايهاياتالىوقوله
ااألاشإجئغلقدولداالرحمناتخذوقالواتعاليقولهذيثومنفاهجز

المقرةفانهذاالجبالوئخراالوضوظعشقمظيتفطرنالسموأتدت

عتممنوالئانيةاتثمانمنلفةمزمنهاالولى
بافالفقرةوكاياتعشرعلىيدفئئهالفقرةماكانتمنهإطويلوا

ورأراكهمقليالمنامكنياللهيريكهماذتعاليقولهةمريننحوفيه

الصدوراتبلىعليمانهسلماللهواكناالمرفيولتنازعئملفشلتمثرا
أمرااللهليقفيأعينهمفيويقلكمقإللألأعينكمفييمالتهاذايريكموهمواذ
االمورترجماللهواليهفعوالكان

المثعرفيوفائدتهالنةيرفيبمالىبمنزلةفهوالشعرفيبعرالتواما
اقدمااذلكفعلوقدمنهااالولالبيتكللقبلالقصيدةقافيةتمان

المشهورهالميتهمطامفيالتهيهىامرئثقولوذلكوالمحدئون

لحوملالذخوللنياالوىيمسقطوثزلحجمب2ىذمننجلثقفا
ائهاأذفيوكفوله

بأشلمنكمبإحاالومافيبتمهآفبلاالالطويليئاهاأأال
بحسنانماوهاووالتجنبسوالترصيالتعرخمنمنافاالوهذه

فانهااذاكثرتفأماالوجهمقأفرةامجوىوجرىماقلماافيشها
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اكلفةأماراتمنفيهالمامرضيةالتكون

قوافيقياوالسجعفاعمافيالمنكييلترنمانفهوإليلزمما3لزوأما
انالسجعفيالألزمانفنقولذلكولنوضحذلكفيبلزمهلماالشصر

وجعلهماذلكعكلىالمبهمزادفاناالخيرمنهعاالحرففيالفاعملتانتتواطأ

فياليازممالزومقبيلمناذطاأبفهقبلهالذيالحرففيمتواطتبن

زادفانكاءاالخيركأفاطفيالقوايتتواطأانالشعرفبوالالزمالسجع
ازومقبيلمنهذاكاطأيضاقبلهالذيالحرففي4متوافىوجعلهاذلكعلى

قليلايهاالاالزوممنءياليمايمالقرانأئيدردوقدالشمرفياليلزمما

مناالنسانخلقخلثطالذيربك3باايرأكالىقولهذلكفنجدا
التزموقدالقافمومفيمااالخاليروالحرفوعلقخاقهنافالفاصدتانعلق

اتانفالفإعمسماوروكتابوالعاورفاليقرلهذلكومنيخهماالالمقبل

مافيمءالطاقبلهالئرنموقدءالراهومخهمااالخبررفومسطورواطالماورهفا

فاكهينونعيمجناتيخامتقهنالانالىبقولهذالثفيبعضهمأدخلوقد
النلكذاالمروليسالمجمعذأبربهمووقاهمربهماهمابما
قبيلمنهدابلالزماردفواردففالمنواالمدحروفمنهناءاليا

قليلانهاالالنرعهذامنءشيثيءأشعارالمتقدفيوردوقدالمطلقالسجع
العبدابكرفيبنطرفةتولذلكفن

مناسبهمنهأيعطاذاضوحاةأهلهيكمسبالمالترانألم
كاسبهاطدماورثوأففسئلهذاهباالمحالةماليكلأرى

االماكانغيرأوالنوعهذامنيتعملالأنبمألمالمولفيذفاو
بانوذلثارويةوابالكرمايأفيهوذلكمناللمتكفمتكلفكهـر
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كوامايأئيههوزالثمنالمتكلفوفير6لرهوأقتصاصىطلبهفيالحاطرينفي

االنواهذهمنيثرسالةأوخطبةءأويخمشيقصيدةينظموهولهبسنحيأن
اوللفاقايقبطر

ددنيلوزنفيالفاصلثينثساويالمثوومممافيفهيالموازدزوأما

والكلمفدثفيوعبزهالببتعدرتساويالمنظومماولوفيالقافية

موغالنفممىمنوقعتثعادلتاذامالكلمقاطعالنورونقطالوةبذلك

منوانذواتعالىقولهذالثؤنالسجعاضهرالنوخوهذااالستحسان

ضداعليهمويرنونبعبادضهمسيكفرونكاصإلمميكونالةااللهدون

معظمبلثرالقوآنقيهذاواممالطثمالوزنةانضاوإءوففرت
عنءشيمنهديخرحاليفوجدتهتصمفحتهولقدنيجمذاإسإالته

أصرفيالسائرلالمثفياالثيرابنماذكرهكورصلىآلزةاةأها

تعقبهابمكنثالنةأمورمهكا3مطاا
منواحدةكلتكونانالسجعقبولثمرائطفيثرذلاالاالمر

وذكراختهاعليهدلىالذيالمعنىغيرهعنىعلىلةدالمبوعتينالفقرثين

فيبهاظاقدالمفلقبغهابالوانبرهأحدعليهينبهلمالشرطهذاأن
االطالقعلىمسالليسبزيادئهانفردالذيالشرطوهذاالمواضعأكر
حثىبعينهالواحدالمعنىعالمرأدفةإفاظاالاعادةمايقتضيالمقاماتمنفات

ئرهفيهاليصلعمقالمقامولكلفهمهمننيءودوكديفهمهلملمنيظهر
انعلىتاءثحثهاكالمادرجاتأعلىجعالىذكرأنالثانياالمر

أنحشروطهمنءبمثيغيراخأللذلثيمنلهتهيأاذاكلهاكابتهةطبهيأتي
ساالالموافعبعضفيبطلبوانماالمواضحجميمفييطلبالاهمجعا
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عرعةئمدظلحجعفانضظهيرادممافيهامالكلفيالئيالموافع

بنالمممدلعبدقيلقالبالإقاباافيالجدظلالعفلتوقلةظا

ألفيهاملاللوكفتاذكالفيفلالسجعثونرلمالرقاشمطلمجىبنلال
والغافيوايراهنوالحاضراالئبيدأرولكننيعليهخالفيلقلالشاهدممام
المغلشهلةودبالتقوهوأحقأنمثلىلمماىفانواالءاسعاليهلحنظفا

الموزورجيدمنبهتيرطهالمئورأكثرممايدجمنالعرببهيرطتوما

السجعاستعملومنعثزالموزونناعفوالعشرههرالمممنظفم

وذلكيرطفربغذاكيأقياالعليهينلىبأنجديراكانموفغيرفي
ثيابوخرقتركالىلحتالماعاملاليشحبناالعرابيكقول

جرإيضالهفقالاللكألءالمامنبابومنعتصحابيبتوضر
فولأدفأهفأالسجعهذااليفانظرأقولفكيتاالعرالىلمال

عجعالعاملظهأنالولذاكالنكفذلكفعبولوأرادفىكاالحتاج

أوضاوهـااليأولليءقالو4الالجاحظقالىرلآفكيمتقالحتي

يدلحفكيفبهرحاثتغاومعناهحقعنبربهلمتلأوصرمثيبعرافي
صحابيبتوضرثيابيوخرقتقبالمثصارغبراالىالركاب

العثبوالءالمانرداالشيهمغالتحئة

منوهنهميكئرمنهكانمننهمالسجعفيالكتابمناهجاختلقتوقد
الحيدعبدوأماأخرىويرفضهتارةيشملهكانمنومنهممنهقلكان
مسموأبويوسفبنوأحمدالجاحظحانوابوالمقفعبئاللهوعبديحيىبن
بالمناصبةنياللكنهمقليلكإلمهمفيالسجمفأنوأشباههمجكربئمحمد
المواضممنالبسبرفياالوالمفاطافصولافيااللقاظبين
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ءدثحيرجممنثهـثيالووجدهزيزالهالبماتابتصغذكرانهالهاكاالمر

بيانوسيأنيالنظرامعانعندء6بشمنالفيذكروماالموارنةاوالسجععن
تعالىالنهشاهانذلك

فالثاالمبحث

فذهبالأمسجعاالقرآنفيانيقالهلىأنهفيءلىاااخلف
ذلكفياناليقالانهالىبعضهم2ذسجعافبهانيقالأنهالىبعفمهم
أمورعلىاكقوفبعداالفيهااالمرالشجليغامضةمسألةوير

الشعرأخووهوملراإبالكالمهبالشعرأشبهالسجعاالولاإلمر
هووهذاموزونفيراالاليكولتجمعوامرزونااالاليكونالشعراناال

موزونايكونقدالسجعانالىالعلمابعضوذالمشيور
همابلامئمعراقبيلمنيساومنهوكاالىجزمشعاورانظلواالذيئهمءوهؤال

االعملفيمنهيتكلإتريالشعرورمنبكروالرجزالممجعيلقبمن
شطرمنهوبتيشطرمنهماذمببمثطورهوالمرادمراتستهسثفعلنمن

الراجزفولمفلوذلكءأجزاثالئةأعني
مظاما3لراوأعطيىتكاماأمطيتنمبماان

قداماعرهالممنوباذحاققاماؤحباوعددا
المشقدموالقديماقدامواالطويلادحواهيرادصقامالق

وذلكجزكنأفينلثمنهبوبقثثاهمظماذهببؤمموءوالراد

هوازنتومفيةالصبندريدقولمثل

وأضعفيهاأخمثتجذخبهاةايتنييا
الوعغكذلكاليرستنووالجببالثابالجأخ

فيبعضهممولمثلوذلىواحدجزعلىالرجزماصفيصاوقد

هابمدحفصيدة
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األثربافيالسيرعدلففرثمنمروم
االوزانمنوالىجزالشعرلهمنسألمحدئمفيوغاغاهذاهثلاناال

العربالنجداللنهوكأيمنرمنمنهوالمشطوريخالنذموقعاالالتيالسهلة
نصدواالذبنالمااجلبهمحنيوقدبومحدونهلهمفيبهيةلرغونكاورا

بوأهزحمإجعوهمااالمنهمنهانظموهاكرماانجعألالعلوملفظم

أوفيرحوالفيااللفيةعدتولذالثواحدلدتنزلةبمنهفويخأص
ألقبغاليتألى

انماهالشعرانذممراالرواةانالشعرئيألفمنبعضذكروقد

وخمسينمائفونيفبنحواالصالمءمجيئدقبلةانماانهوظعارجزاكان

سبعمابلغوإلقصيدةأيماتسبعيبلغمالمويرظعةجمعوالقطعممنة
كزفأاتأيا

منكرهمنحاومنامربامذهبهوالشعرفيواثافيةاوزناواشةلراط

فياوزنابشترطونالفانهماالخرىاالممواماوإلفرسكالسريانيبناالمم

البشترطهامنومنهميشترلجهامنفنهمامرهافيقداختلفوافيةالقابرأماالشعر

يكتفطبلواحدةيخةولقصيدةتالونانبشترطلممنمترطهااثوهن
الىجزلمشطورمشابهاعندهماشعرافيكونذلكمنهاشطريئلكليكونبأن

ذغبرعلىلغانهممساعدةعدمذكرماوسببالقافيتجهةمندنامنالمزدوج

ولمرواعلاتءأجزااليزأانفيهالنرهااذاأالكلأنءاالمرالمافي
المرسلمالالنالمرسلممألماقبيلمناليدذئرفبهبلتزم

جعالىمالكلقبيلمنوالثرماذفيهالنرماقدوهذاهشيفيهيلالتزمال

منهماجزلكلبجعلجزئينجزثنالييبزأانفبهيلنزمالمسجعألمانالة
92الببان
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منوالذلكفيهيثمؤملمناوءاقافيةنيحراالالجزظصلةتوافقظمل

جزمأاليلمجزأانفيهيلتزموارالممالكلالنالمتوازنايمألماقببل
الوزننيحراالاطزهايوزنفاصلةتوافقظصلةنهماجزلكليجعلىجزئين

مايكونفيهيتفققداألاالنجفسهمستقلنوعوهوذلكفهيثثزملموهذا

هذاعلىالقراقطىوقداقوارنمأوالكلالمسجعمالكلةصوعلى
مبالالنوماهنقيسانويذئيذلكمهدقبلممموأسلوباالسلوب

يمنزلةفواصلاللةكتابفياآلياتوأواخوالعربلسانفيظللالمفص
مضيانلهفصلناهكتابوقولهجللمعزالئهكنابإمععرجلاقوافي

ييناهفصلناهفياثانياوالمعنىبافواصلآيانهقفصيلأحدهما

يخالقرآناطعلىجعالفظاطالقمنواالذينانافالهثآالمر
باقاعدمعلىءبناذلمثخشهميهقفرقانفرالسجعورهعمحلى

أنتوهمهيعلىافياماذاكمنمضعممغوفريقهعامحندهمبماحد

عدمتءبناأواماسجعمنأضذاوةلنقصايوهمماالسجعلفظفي
اذاكافحرمقبلمناالذنورود

الحد3ثوهمأتحاوزدةسجعاالقراقفيانارااالذفينأاالرابماالمر
نيهاالسجعأمربظهرالواضحفيوجودالسجعفادعواءذلكفط

اشتملمامثلءذثواالجرآنفيهطالفيماالسجعوجودادعاؤهملكفن
منمايقربعلايتكلتهلالثمالهوءثةبنصءمخومحلىشهماى

يصحرماعنتممايهعؤبزأنفسممقمولرءجانقلىئعالىقولهمعلذلك
عايهمواالإلهالاللهحسيفقلتواوافانوحمرؤفبنبالمؤعليم

كرةأرلعلىيشتممظلاالزافانكليماماالعرشربوهو
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إرمهودهذامملفاكلةعشرةخمسكليشتملمنهثانياوالجزثة

ذمنأقلأهمنيقونانمهدهمالمعهوداغاالعربعندالممجعفي
أحدممابأمريخأيكودتعدهمالسجعفيواالعتدالاالعتدالالمررعاية
علىأحدطااليزيدبأنثوذادلينبهءيخهالمزدوطنالجزآنيكونان
وهذاأطولافينرطءيرهمنهماكليالونانوثانيهماثرةحزيادةخراال

ناالعنهعثنبالذكماهو

قانالسجعفيينظرانكبرهمنالطولفيبلمنرطمعرفةوطوبق

النفمينقطيمأتبدوجرهنجزكلآخرعلىفيهيوقفانأمالق

الغرفبظهرفيهعااومذااطيثاأثافيالمفرطغبرمنفهرذللثأنناهفي

اذافاةالجزئيغإبهنفيهةالمزاوحصولوهوخسامنالمطلوب

فيلهموانؤوهوافايااصلؤآخرعلىئماالولالجؤآخرعلى9فيوقف
سوغيالمتينهناوفوالوبةيرتوفثهابالمزاوجةاعرظصالقايخةأهر

موقوفاتعونانعلطلىالفوبئءأتأياناأرباببعضقالجم

طيقمنثمعدلىقولهومنهذلكونحورورباالمرفوعمقابا4ذايسلوعيها

هنهمرءوثذابماثئاابوشمواصبزالبءقولهتقدممالزب

المقاألحابأكأوماءوالمننهدمنصماوماوكذاقدرروأمرقد
األعجاذكنةساتكونانعاىوعةموءجاخاالساتانبعضموقال

دنماوجةوالىالؤاقببنإؤاوجةإهوماالسبمامنافرفىااالعايهاموقوفا

فاتأبماقولهمءلىاأيالترىاوقفبااالالموافيمشيرشفيتنمال
مفتوحةءاضااكونواقضاتةعلىيخهيوقفاذالمفانهاتهومااقرتوما

االعإ4ؤةوفففاذانيهجةاوإضاتنمهالافيأافينونةثبمسووةأليف
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بذالمزاوجةكعمتالموضعينفيساكنةءالئاصأرت

يعقطعأنبدونجزثيهمنجزةكلآخرعلىفيهيرتفأنبمكنلمواق
الغرضفيهاليظهومماوهذاالطولافرماامنفهوثذاشافيالنفعس

فيهيحتاجالنهالجزثينبيغفيهالمزاوجةحصولوهواسجعامنالمطلوب

العبنآخرهماوفيذالييالضعارارمنهماجزكلاثناهفييوفأنالى

أمرعنذهلربماالساخيكونالثانبةالفاصلةالىوصلفاذاللوفذلك
والمطلوبأمرالمزاوجةبذلكفيخفىالفصلمنماوخلمجباالولىالفاصلة

ذلكعدعلىبناوردانمافاواالشكللفرخنىواضخايكونأنفيه

منعدفانبالغرضفيهأخلالذيمجعالىمنيكونالنهالسجعقبيلمن
يردلمفواعلذاتءأفيأاليالجزمالكلقبيلمنبلالسجمرقبيل

علىجزصالىفيهينظربلالمزاوجةفيهتشترطالالنهءاشكللذفي

سوافكنيكنعلماخاالبعدهوصاقبلعمايفردأنبسوغبحيثحدة
جبنالمزدنالجزأنيعرفأنينبنيوالمهقجاومنالفظاجهةمنكان

الشطراالولبمنزلةمنهاالولاطزوانالشعرفياليتبكلزلةهماالجمفي
كلاحرفيعلأناشحىولذلكمنهالئافيالشطربمفزلةالثانيءوالجز

االمرالقارئعلىبلتبسلئالتابةالكفياالحرعنتميزهعالمةمنههاواحد

ذلكفي

علىبئيمافيهظهورامرالسجععدممعجعاوجودفيهومماظنوا
اكهفاوسورةءانسااسرةجلمملوذلكوبنالشمنالمبدلةااللف

حسيبائروفامريأكبيرارقيامخوعءجااالوليملفواجلفان

اودلىأبداحناعوجانكوعلطجاالثانبةفواصلوجلمفووضا
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االلفوانماباالتافافهروياالثفعالتنوينمنللبدلةوااللفأسفاكذبا
وتحلىوبغشيءوفسؤىاالنحوفيثكونالتيااللفووياستقعاشا

مايطثمونمراكعفاحمهمالموازنةيشملماهناجعبالأرادواانهممالأناال
ذللثبشهلماعلىالسجعلنظ

سجاالقوانفياناليقالانهاليفهبواالذينانالخامحساالمر

ىالمهالثجنفسهيقصدفيبمابأنافواصعلواالسجببنبعضهمقدفرق
بكرنثذوعلىنفسهافيمقصودةوالتكونالمعافيللبعوالؤاعملعليه

بالكةوالفوأعلكيباالسجم
مقصودلرغشهمانفاءجميعااالمرينيحتملمنهماانكألعلبهويرد

أومنالسجعقبيلهنكانءسوابألخمةكانللمعنيتابعاكانوانمانفسهني
عيباكانلهقابعاىالمهوكاننفسهفيمقصودامنهماكانوماالفواصلقببل

السجعلوارنممنىفليهافواصلاقببلعنأوالسجعقبيلمنكانءسوا
الفظايكودطأنالفواصلوازممنليعىانهكمالفظتابعافيهالمعنىيكونأن
كرذمالسجمفيبيغلنعمالمذكورالفرقصاحبظنهكمايمشتابعفيها

وبالهفيكالموقوقدعؤايأنيأناالئركهعلىالبيانأهلولذلئحث

بةالمطلواالوعمافسائراستيفامعالمعقالنظفيهيتبمالذيمالسجعثحير
ذالثعلىشاهداعظمهفيفانزرعأمحديثفيالنظرويكفبكفيه

143الالصفحةفيذكرهوسيأفي

هواوهلىفقطثنفقرمنمؤلفةالسجعةتكونقدالممادساالمر

والعادياتالىقولهشلاثوذفقرثالثمنمولفةتكونوقدابالغا

فقرإأرمنمولفةتكونوقدءماصفالمغبراتقدحافالمورياتضبحا

اذااقمرواءوسقومااليلوأبالشقماأقحمفألتعالىقولهمثلوذلك
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يلزممافيأللزومانبعضهموفدتوهمطبقعنطبقالنركبناتسق

وليسبهماتنمالسجعةأنوظنهةاالواالثانيةاآليةعلىالقتصارهوذ
اهلىلمثلاالننباهفينبنيكذلكاإلمر

تعالىقولهذلكمنالقرآنمنمواضعفييازمالماروموغوقد

تعالىقولهذلكومنلقمناالنسانخلقخلقالذيربكباسماقرأ
ذلكمنءيسوقحوقدجماحباالمالوتحبونأكالماالراثيونوأل

تزددغباربعضهمقرلمملءتيالنةرفيأماالعربمنالمتقدمينفيكام
النظمفيوأماالدنيةوالوالميةالتبلدوالالتجلدبعضهموفولحبا
ثامطهالثيالنابغةقصيدةمملفني

منالمالحيالجرخفأعلىمنازالبعريلناتعرفت
الالعربوأكفرالنونهشاوهواروياتشديدماتهاأجميعفيكمفانة

نديالعالمققالذلكمملىيلتزم
جذالمحتلفسبنيينوأبيبنيوبرينبينيالذيوان

مجداالبنيتهدمواجمديوانلحوعهموفرتصلييواأاذا
بعدهالذيفيوتركهاالولالببتفيالرويفشدد

متوالةأبياتامنهافيكثيردقصاتدهمقينظرمنانوهوأمروهنا
ووقفوحدهاأفردتفاذاأيضاالرويقبلالذيالحرففيةمتواو

وأنهمياؤمالمالزومقجملمنانهايخالالحالإلقةيعوفلممنذالثعلى
االتفاقبعاريقثموقمااذلكانوالحالذلكالىقصدوا

قلىأنهجعاسالقرانفيانيقالأنمخمنبعضزمالسابعاالمر
االبئضوامرأةأفارويفقدوانكاوهمجمالذمعليدلماشالحدفييبرد
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بفرةجمينهانيوسعليهاللهعلىالنهرسولفقفىميتاجينهافسقطأخرى

الشربمنتديكيفمنهمرجلفقالالضاربةعاقلةعلىأوامةب
صلىاللهرسولفقاليحطلذلكؤاستهلوالنطقوالأوال

وفيسجعالذيسجطأجلىمناكهأنااخوانمناانماهنىوسلمعليهالله
اخرجوقدابباتالأهممندالمشهورهوالكهانكسجعأسجروأية

فمعلىاليدللديثاهفااننحالفوهموقالالصغرىسننهفينحوهالنسائي

مفانالكهانشعشليكونالنويالسجذمعلىيدلوانمامطلقاالسجع
ويهفاليهايلواالسامعينقنربأسجيءلةالباأقاويدهمبرؤجونكانوا

شهمصرمهصقيوردوقدمعالمقاامصجغايفما

والزاةاألءشيفيونالجالرفقانالسإلمعليماؤلهذلكفغ
داودوأبومسلمأخرجهشانهاآلءمحي4مقينزلح

لئيميخثالفاجرريمينهزومناالسالمعابهقولهكذومن
النرمذيداودأبوأخرجه
اكر4ءحثاثكأكوشلهانماةالارةامروااطىفدائر

كالكوهلمالبماليآدمابقيؤلاصالماعلقولهذالمثو
فأمابتتصدقتأوفأبليتإشعتأوفأفنيتمتأماااللكم

والنسائيوالترهذيسلمأخرجه

االوملكانالبادفبيممبحيومماهنالممالمعليهقولهذلكومن

خواالقولدخلفامنفقااعاللهمأحدهمايقولالهمامزينزالن
الشيخانأخرجهتلفاهأعطالهم

الشقاهودركءالبألجهدمنبالثهتعوذواالسألمعليهقولهذلكومن
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يالنسافرالعثميخانأخرجهءاالعداتةوصهالقضاهوسو

والنفاوالشقاقمنبكأعوذافياماالسالمعلبهقولهذللقومن
والنسافيداودأبوأخوجهأالخالقءوسو

فيكيثعانالسانعلىخفصانالهـنانمألماعليهقولهذلكومن

العظيماالئهسبحانبحمدهواللهسبحانارحمغاالىحبيبتانالميزان
يوايئرملىالشيخانأخرجه

امامسجعاالقراقفيانيقالانالمافينأعظممنانالعامناالمر
مماؤبذاهناردأوانرأيتوقدالبافالفيبكرأبواالشاعرةمنسالمتكم

منالسجننيفيفصلفيهقالالقوآناعجازكتابفيذلكفيذكره

الحنأبووذكوهالقراقمنالسجحننياليمآصحابناذهبالقرآن
اثباتالييخالفهمكنكثيروذهبكتبهمنموضغيرفياالشعري

تءوانهمالكللفميهيببنمماذلكانوايزالقرآنفيالسجح

وماوااللتفاتكالعجنيسوالفصاحةالبيانفيالثفاضلبهايقاقيااالجناس

الفصاحةبهاتعرفالنيالوجوهمنذاكأثمبه
مفأفضلموعىأنعلىالكلاثفاقعليهبهيستدينماوأقوى

نتولماومىومرونموضمفيقبلالسجعنولمالسألمعلبههاهرون

فيءجاوماقاواوهرونموسىياقيوالنونبالواوآخرموضعفيأفواصلا

ذأكفيأالمربنؤاواليهمقصودغيريهيتفقأنبصحالكئيراالقرآن

واحدوزنعلىمالكلمراالةصفةاأهلقالجمامعنىديدعلى

غبرونهيزالذيوهذاوئاالعرددتمعناهآلالحيديعمجعتورابنوتال

أجدراقرآناونفبممنامربامنالكهاانممايألفهبمواوكيفمحيه



يههأل

لبسوالشعرالنبواتتنافيالكفانةالنالشعرنفىمنححىيكننبأن

شآنفيكلرللذفيقالوسلمعليهاللهصلىالنيأنروىوقدكذلك
فاستهلوالصاحأكلوالالشربمنتدييفوقالواابخهن
الرواياخبعضوفيالجاطيةكسجاعةأسجاممةألهيقاليطلدمهأليعى

رهمفهوسجحانهيقدرونهرالذيذلهذمومافرأىالطالأسجعاكسجع
بهمايكونالنسجعايمكقأوانالسجعمثالعلىمالكليكونقدالنه

بمالكلمنالسجحاللطبعضدونارجوهببعضيختصسجعامال

فيهوممااتفقماكذلكوليسالسجعيؤديالذياالظفبهالمعنىينبع

للعنىتابعافيهوغاللففلالنالقرانمنالسبمتقدير
انفيجبجميعاالقبيلتينمنيكونماالقرتنفييثفقفقدقبلفان

كتابناغرضعنخارجهذاتفصبلفيمالكلقبلسجعااحدهماتسموا

الموضعفيونببنخرهاالىالقراقأولمنفصلفصلعلىنأنيكناواال
خارجولكنهالقيماالفوائدمنالسجععنفيهءاالععتغنايدعونالذي

هنهجوالسجعالموضعينبينالفرقققالقدروهذاكحعابناكرضعن
ونسبفيكألمهالخللوقيممالمتبهأخلممضبوطوطريقمحفوظ

مخطئاالماليركانالوزنعنخرجاذاالشاموانكماالقصاحةعنالخروجالي

فيمايدعونأنوقدعلهناشعراكونهعنذااخرجهبماوررديئاشعرهو

يمتدحقممابعضهوالمقاطعهعدافيالفواعلمتقارببعضهمايكونسجعأنه
كثيربعدكاماالولالوزنذلكعلىالفاعملةوفىدعليهطولهيتفماع

نحواليالمعتدلالسجمفيخمققيلفانمرفيلرغالسجعفيوهذا
يكونانيافئمانالميهمعلىوليسسبععايكونانعنخوجماذكرتموه
03يانايع
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اليهبرجمقدثمغيرهاليعكنهيعدلطنمطورابهيأفيبلسجاهءكامه
وكذلكوخبطاتخليطانآخرللابيافااهعرايأحدملىقمقيل
يتفقوقدخبطاكانوتفاوتالمسجعهممالمصرايأحداضطربقء

البحثرينحوقولوذلكنحدهمبممجموليسالسجمثاهجعلىمالشعوعفي
اليمهتكونحئىالبناعدوالندىالمطيكونحتىالمدىقريهب

هنونظبرهمداخلمجعأنه3فبزاذيربمببعضهمرأيت
يلواالنجالترراةالىوقولهفيهاففسقوامرفيهامأمرناالىقولهالقرآن

صهذإكاشاولومنيظمالوهنافيتعاليوقولهلءاسرابنيإليورصال

ماوتصزفواسحراهمبعفسماهصالتحيرذلىفيهيتحيروالمسجعاعندهم

وليسواطريقهعنبالعجنرعارفوطالجلةفيوهماليهوبمرفونهبهيسمونهكانوا

اسجعاجنسويملداألوفةاهمتالمعتادةاجباالساتالثعنينجزبعا
تفي5ومتهجروعزتارومتهطابتمنبتااللهأنإلكعندهمالمعثاد
وماصدتاوأطيبموفىأكرمفيزرعهونبتفربسقوأصله

للشعرمخالفهتةالطرلنحوهذهنحالفوالقرانمالمنالمجرىهذابري
وهومنطالممعثىقوثاالصلعنىوهاماإواطرئومبالضماالرومة

بزثذيزفدتتالههاثنالباإعبدممرم

نسقعلىصوتهاالحامةديدقىمنمشتقذلكانااقولهممعنىوال
االشتقاقعاليبنىالمجرىهذاماجرىاللطمخعلفغبرووويواحد

وترددبختلفواليتفقيهرواللسجعاالثمعرإكانعليهئيولووحده

نختلففانهامعااالييمثرجالنياالموروأماواحدةيقةطرعلىالقوافي
مايخفصلوربكاكانشعراافييكونكالاااوذقافيةبسمىذللشاىفربما

والفوامسلفواصلذالثسصيوربثاالسجعمقاطعيعمثمامانالكلمحنده



5

مالبممنعيرفيهايشركهرلمالقوانبهااختعىمورالتيامن

وثاخبرهموفمعفيالسالمعلييماهارونعلىمومىتقديممنماذكروهـوأما
النبصحيحفليسالممقاطغولعساويالسجعلمكلنموضعفيعنه

مختلفعةبألفاظالواحدةالقصةذكراعادهاظصاوماذكروهغيمارعندناالفائدة
فيهنوثمهـاحةالةفيهرتظالذيالصحباالمرمندأوامعنىتودي

متفاونةترتيباتعلىنحشلفةهواضعفيالقصصمنكثيردوأعباليالغة
فيهمكانولوومكررابهمبتدأبمئلهاالتيانصكنعجزهمعلىبذلكونبهوا
تلكيتوفىلهمبألفاظعنهافعبرواالقصةتلثلقصدواالمعارفيةمنتمكن
مساواتهوالىتكذيبهاليبذلكوئوصلوايهماجاءوجعلوهاجمأزاوتحويهاالماف

سعمادقنواانمثلهبحديثفليأتوالهمقالدوقكيفبهءجافيما

االعجازعلىاظهاروتأخبرهاالكلماتبعفىئقديماثمصديكونهنافعلى

توهموهالذياتسالجادونااريقهناا

مالانواعمنؤقلفةأفلمنمشظالقرآنأنطءقاقالقأن
االمركانوقيلاالبداعمنفربفيهأبدعولهـظعحهااليخرجالعوب
المعارضةاليرصنيىواكانواأمرهمنىجروأالانرجبثكد

فيالتدخلهامتناسبةالفوأصلفيوقعتاليالحروفانقلنابمافبان

ءاالجزااعشرالعنخرجسجعإفموئطصأنهـمبيناوقدبماباب
بلفصاحةذلكيهرونوالتيبلغبعضهاوكامثينيعهمصاربعضىنف

عبسنعارضهنحنلقالواسجعذلكمنظيهمماتليانرأوافلوعجزايرونه
ومعلكفيهالسجعجوزلمنوالبذالقرإضاطريقةعلىالفصاحةفيقنريدمعتدا

منالقوططوهشاممملبمانشادوءإنظامااليهماذهببلمانمنماسلكوه
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عنهفرفواواكامعارضتهنمكنوأنهأتجازليفهوتالقراقنظمفيليسأنه
ملخصاالقرانأعجازكابفييالقاماذكرهاثحصاصرفامنباضر

بعضئسميةجوازفيالخالفصاراالكقابفيذحرأنهعنهونقل

بذلكجوازئسميتهافيهرجحوانهسيجعاالقرتقفواصل

سجماالؤآنفيانيقالانهنعفيذكرماأنأظاهمااثاسعااالمر
تعقبهيمكن

القرآنأسلوبيكونأنالىبؤذيبذالقولأنمنماذكروأما

غيرالقراقيكونأنالىيؤديوهوالعربمأساليبصعنخارجيهر
اليتوفنفسفيمعجزاالقراقكونالنالوهمعلىيئفهونفسهفيمعجز
مالمصالشاليبنحالنابهاسلويكونأنعلى

حقهامنالمسألةهذهأعلىممنأحدبهاليقولممافهوالنظامفولوأما

مالكلكتبفيءرةمذوالكمبرزالئهأعظممنوهوالنظز

القرآنفيجاماجعافيأدخلمنعلىاالنتقادمنذكرماواما
الطولفيفيهاالجزاهتفاوتمحمنهااالخيرالحرففيالفواصلمتوافق

علىياالقتصارفيهالسجعبابمنذلكلمأخراجفيجبمسماللقصرفهو
قانونيخالفسجعاالقرآنفيأنيقالأنلزمواالءيثيعليهيردامال
معقولغيرأمروصافصاحةابابأرعندالس

سجممنخوذاماكرنهنقصامايوهمجالفظفيأنمنذكرماوأما
الرجالمنظمالماسهدانسميامرباأنىقىاالالوهململتفهوالحام
كنولىالذوالثعلاليحملالذيالمكرمرابحاصاالصلفياللقرمقرها

سجأنعلىفةاآمريضيقذلكلطءفيالمضايقةوشتولوفحلةيكون
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ولذللثاللنويةاللغاظكاذالثفيالعرفيةوااللفاظماينكرفيهليسالحام

قولهفيمامملعلىالزائدلففاطألقالضحاهعلىأنكرمنعلىالمحققونأنكر

يوهمقداالصلفيالؤائدفظكانوانيشرونهمضفمبواماواذائعالى
وهوحمخاسملفلكفيءاهلماابعضسلكوقالذلكفينقصامايقتضي

البيانعمئلفيوذلكاليهئدعوالحاجةكرحينماذعلىالسجعلفعلاطألف

حينالفواصلوصاالعمالمفظذكوعلىواالقتصاراالفظهذااطألقوترك

آمناقاوامثلفيفبقوليرالتقسعلممثلفيوذاكذلكاليالحاجةكول
االولىهواوهلىءللفاصلةرعايةهرونوقدموشوهرونبرب

منالمعتادلفيظالقرانفيالسجعمنادعوهماكونمنترذماوأما

فيالتوقفيوجبقدمماوهوكذلكالنالبفهوفيالعربعندالسجع

العندهمالسجعمنهتافىفىمخانفاانكونهيقالأنيستبعدالانهاالاالمر
اوزانانوهو2هنذمماذلكلكويمايراسمجماقببلمنيعدأنبكنع

مدةكلفييظهركانبلواحدةدفعةالعربعدفىتعالمالمعروفةالشعر

وتتابمذلكألففاذافيهونظملهاةفدشعرائهمبعضيكونثيمنها
يسمىاالمرأولفينظمالذيهذاانئمالمعادقبيلمنارعيهالنظم
االمرونهايةعندهممعتادايكنلموانعلبهاشعواحدالنطباقشراعندهم

مفماذكروكذلكقبلمنديعهأشقعلىجرىشعرانهيقالانفيه

عندهممعتادايكنلموانعليهالسجعحدالنطبافسجعايسمىفانهالسجع

أنعلىفبلمنيعهدلمنسقعلىجرىسجعانهألأناالمرنيونهاية
تسميتهمنالبدوهذاعندهممتادااجعالىنسقجارعاهوماالقرآنفي

ذلكمنالماشونقالحالكلعلىالقرآنفيثابتاالسجحفيكونسجعا
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كرمناتفاقافيهالسجعوغوقدغبرهوهومنمورفيجداقلبلناان

وقعمايسهىالكماالسجمهيثةعلىكانوانسجعابسىفالالبهقصد
الشعرهيهةعلىكانواظثمعرااليهقصدغيرمنالوزنفيهاتفقمماالنثرفي

حجزثبأيرفيهيزاوجواأنالسجفيالعربعندالمعنادالعايفراالمر
وقلماأربعأوءأجزاثالثةإبنفيهيزاوجونوقدالنالبهووهذاجزئبغ

المزاوجةوقعتفماالبيانهأهلذلجلفيائرهماكنىوقدذلثيعجاوزون

ماعلىنحمدكاناالمهمالمقاماتخطبةفيالحربريولجزئينإبنفبه
تءأسبغتماعلىنحمدككماالتبيانمنوألهمتاليمانمنعلمت

الذراوفضولائمسيبشزةهنبكوذونهالنعالمنواسبلمتءالعطا
قراطوفضوحاتمنتعزةمنبكنعوذكما

الماعنالمبرواطمرافصاحةاوالمسنثرالاعاوافنالحدةةء11

يومداغمنمالهلواغبكرعذابانشاليقولهذلكهن

الرجعذاتءماوالمثعاليوقولهسبراالجالونسيرموراءكورالسما

الزلباهوومافصللقولانهالصاعذاتواالرض

مذفيهالثتالحريريقولأجزاهثألثةبينالمزاوجةفيهوقعتومما

مسوذهاياماوأزجيشذهأكابد
هاتدافيمأياماالترجطتيمقالدقعهرفهالثىتزجة

لشلىبىذااعلىوانهلكنودبهلراالنسانانتعاليفولهىذومن

سهاذاهلىعاخلقاالنسانانتعالىوقولهلشديدالخبرلحبوأنه

الكونرسورةؤللومنمنوعاالحيرمسهواذاجزوعاالمهر

وأخداتانظمفبريالحرقولااجنبعةأوببنازاوجةافمهرقعتومما
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نارعافىذحتوالزنادقدحكباوالمنادفيهبأنادلي
اتقدتالناروذكتنارايورالزندبها

اذاوالمبلالجوارالكئعمىءبالخدساقمفالتعالىقولهذللثومن
فرهذالألبياناهلبحضأنويظهرتنفساذاوالصغعسعس
ماثانيالاالولءالجزبلنهمينجزجزئيئبهنالمزاوجةعنخارج
قولفيالمزاوجةتكونوحيلئذحدةعلىقسمادالرابعكاكءوالجزحدةعلى

المزاوجةمثلالبهثروافرالنثعرطيباممدرااسمالقدرنيفالنارقائل

النوالوافرالمقالسديدالمجروافيالنجرفالنكريمائلالاقولفي
العربكامفيتوفقلماأجزاهبعةأرمنأكثربثنالمزأوجةوأما

ورفقالعزمأوليبصبروعليكقولهفيءأجزاحمسةنييريالحروقدزأرج
لربطباويتمدالدرهمالسبطبالخلقوتخلقنطالمثنجخرقوجااطزمديذ

كلتجسطهاوالعنقكاليمغلولةيذكتجعلوالبالضبعلالبذلبوث

القرانمنهقبسمنهااطاسوالجزالبسط

إطلطرباواالهلاواالحدشالمجاالتطاوارفتضدمةبااطر

فنءأجزإبعةأرمناكمرإتيالمزاوجةيخهتممر1فانهالقرانوأما

هليسراذاوالميلءواوفىوالشفمعشروليالوالفحرتعاليقولهذلك

قولهذلكومنءأجزاخسةببنمزاوجةفيهفانحجرالنيقسمذلكفي
لبللرصادبلثرانقولهاليبعادربكفعلتركيفألمبعدهفماتعالي
اليالمدثرايهاياتعاليفولهذلكومنهذارمنأبههبينمزاوجةفيهفان

المواضعبعضفيزاوجةالمتوقثدكثبرذلكومثلفاصبربكولرقوله
وقعتقدفاالذلصورةذلكؤنأوكمرتقلتالسورةءأأب جرط

نحوعلىفيهاالقواعلتءجاوقدخسةويريهاأجزائهاببنفبهاالمزاوجة



كلياأجؤائهابينفمهاالمزاوجةوقعتقدفانهاالعلىورةذلكوهمنفيل

سهرةذلكومنأالعلىعلىفيفيهاالقواصلثءجاوقدءعشرئسعةب3و
وفسونخسةوهاأفيائهابينفيهاجةالمزاتوقدالمهرفانها

جزئينجنالمزاوجةالتوهوأمروهنانحوالقموعلىفيهاالفواصلوقدجاهت

شقالكانوانيالطووقوفااالولالجزفاصلةعلىيوقفالأنئقتضي

لهالوذلكماهواتأقربومامافاتأبعدماقولهمفيهوالحالكمافسهت
ءأجزابهنالمزاوجةوقعتفاذاءاالجزاالجزكأوشلأمرالمزاوجةعنيذهل

االشكالقعيذلكوعلىطووؤفامنهااالخبرالجزقبليوفأنإسغلم
تاماعليهاالوقفيعدمواضعفيهافانالقصرورةمئلفيالوقفأمرفي

علبهااليوفأنذكريقتضيوماالتامارقفعلىيوتفكماعليهاويوقف

أنكرواالذبنرأييؤيوهذاةءالقرأدهايقطعأنعنفضالكذللث
والفواصلعلىكطهنااالمرانوقأكاذلكمعلفيالسجعوجود

ذكرماالتقتضي

تنبيه

طزاجماامثيئيناسبزاوجتتقولالمزاوجةعنالناشىاالمراالزدواج

دعنىواالزذواجوالتزاوجالمزاوجةضهـهمظلذلكبيمانتالزمووازدو

ثذفنيخخيرهيكونقدبلالسجعبأهربرظصءواالزدواجواحد
ثوللالزدواجفغتمبقدرنةفاذاخبالهافيحدثالغةعلماقول

الموضعرهذاففيوالبفموخدككقدئمماذلكمننياظ
االؤدواضأمرةعراطالرهـقففيينبنىالوقفءعلماقولذو

فياليلايوبمتعاليقولهسكوعلبهمانبؤجدكانظبرهعلىمايوقفيوصل
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ومنأساظنفسهصالحالمنتاليقولهونحوالليللىالنهاروبوبمإلنهار

ماعندباعالتموذجافيهظنزوعحدشمأمهنااوردأنوأيتوقدفعليها
السجعمنالرب

بيراكبئعروعناالهلمحالمعاشئحسنبابفيالبخارياخرج
وثعاقدنفتعاهدنامرأةحعثرةاحدىجلسلتأنهاسكائشةالمؤمنينامعن

يىصشيثاأخبارأزواجهنمنيكشمنالأن
هلالجلراكطعلىغثتجللحمزوجياالولىظلت

فينتفلوالسميخأفيرتقى
الهـيبنقالموالوعثوعثجبلرأسعلىروايةوفيوفهعروالجبلالمهزولالغث
فيبرأساالولىأفترةافيلحمالسجعةهذفيوازنتوقداالقدلمفيهتغيبالسهل
قيهاينفيكوفىفينمقىرواةوفيبنقلبنتتلومعقبوعثوفثبجبلوجملالثاية
ماليكماولىولنتقىرتقى

اذكراناذرهالأنأخافأنيخبرهابثالزونيةالماقالت
بجرهوعجرهاذكر

تخةوالبجرةالظهرفينفخةالعجرةيأصلبجرةجمعلبجريعجرجمكلالعجر
الظاهرةبهعيوبذكوارادتكيرهعنهويخاالنساقمايمتالىانقكئمالسرةفي
لكمنةاراأسو

أعئقأسكتوانأطقأنطقانقالعثزوجيالمالعةاقالت
يخلىوالزوجهااليهايكنالافىالمرأةوتعديقبضخمدشالذيالطوبلامتندا
والسنانموسنانالمذلقالسنانحدعلىوهيذلكعلىإدةزكيتااوفدروابةسيملها

ظامرومراقرعنىالتعلبقيمونالمحددالالطحثمديدوالمذلقالرمح

ىتآمةوالنحافةوالقرلموالالحوتهامةلييزوجيةالرااتقا
البررمبالضترواوواالمقلهاوماصجمنهامة

عامحالدواليألأعمدخرجانوفهددخلانزوجياضاظامسةقا
فالنالملفيقبلحتىوماكبهثروفموعوالنهدكالمهدممارياالبمرممهد

13اليمان
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صلرالسينبهنردوأوحالاالهوركرمافيتنانلهعنوهوكنايةالفهدسأنوم
امربرهبكالسد

فمطبعمانأشتثييهربوانلأكلانبزوحةالسادمقالت
البثليعلمءاألفيوبموالالتف

مايراباالناهمافييستوعبواشتتنافه6ينىبوخلطانطاممنكترالص
اطزنثاوا

ءدالهءداكلطباقاهصاياأوفياياهزوجيالسابعةتقا

لىكاأوجمعأوفاثشجلث
بالنوالنياياارجالمنهوكذدديدقحواليفربالالذياالبلمنءالعيايا
لواوةالمعجمويخرهعبيدأبروأنكرلصاطبمهملالبالىهدىالالذيالمعجعة
ذلثهفيواةالرأحدشكالياشارةبأوهناالبخاريوأقىملاابالعينالعياياالصوا
يعجؤهوالذكماوقيلهوتنهموراعايهتنطبقالذيوهوافدمااالحمقهوءوالطباقا

والفربالكسهـافلوااشالىجرحوالثصجشفتاهفتنطبقورمااش

هزرنبرجوالريمأرنبمعمىالمدزوجيالثامنةقالت
انباثامنضربوافرنبانإسبينااطيبواالريخرعيباطلقينبلقهوص
ينلباناصواغلبهاواالاياتالرنفىفيذداصابعدوجارافىهولكويلعةالراطيب

يبقرالنجاديلطوالرمادعظيمدالطرفيعزوجيالتاسعةقالت
النادمنالبيى

لعواقومامجلساخادواألمجفلحمااخجادواتابيعيهاتقومالالعمداممادا

يهنتواالدفياماكفاسوابمناقولهءجافالثلىءودواجاإلشآلرضاتياؤدؤتوحذانادكطا
القرىماحمتارقءونجادبطولقامتهمحاولوعنممادهةبرهفلارعن
ايهلإلوصأمرتسهياعلىفالداللةاقومامجلمىن5مريباببتهجحليأماومادهبعظم
كرآ11أهلعالمحةبهماجرتعفي

ابللهذلمثمطلرخمالكماياثوماماصالئزوجيالعاشرةتتا
لمثدهواهلطأوشالمزهرايقنصواذاسمعنلمممارحاقليالتالميارلثكثيرات

بروالمبارذاطاقةطاطاقةءتعاليكقولهوالتفجمللتعطيممالثومافياالستفهل
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الدهوالت3منلة3ايهسرباهروالمقاالبلفيهتناخالذيالمووهوبرك
فافاقليألايرحهـاالدارفماباركهكثيرةابللهتعثفهكاضيرروجمااقادتأك

الضيفاقجامهقذانهنعلهالمؤهىصحوتابلهصعتفاذاح8تحرهايفالفبهترل

االبتكف4مزاناةلدآالمسارحقليالتقولهافيالمجعتركتوقدواتمنحبوانين
الىأدياذااسجعاءأخافيجعالىؤأوهيالبلغاعادةهوهذهابدتم

اذالبغيرتالىاذااليهودإاثمتكلف

يئمنأنامزرعأبوؤازرعابوزوجيغشرهالحاديةقالث
وجدفيئبنفهالفبجمعتوفيسحنيعضدفيشحممنومالءأذفب
فعندهؤمنقودائسوأططعهملأهلفينجعلنيبشقغنيملأهلفي

حفأتوأشربفاتمبخوأرقدأقئحفالاقول
تقولئجثعخيروفنيمفرصماعنوحربههوأناصهدلياشءابينحركاخوسا
وبالكرالجلتالناجةبالعغوالثقوابليخاحابأحالغمأصحاباأهلاق

الزرعيدوسالذقموسودائسبلا1صوتصاواالييلصونتاصهيلواالمثقة
اناممبمواتبنهمنيخرجألأيالطعامينقالذىهوقاضىابفتحقودري

اشربأيبانوقبمأتفروايةوفيدعهيأروىيأتقخالصبممابدوهوالصبعة
الرىقش

فساحلدثاورداحعكومهالمزرمأبيأمفازرعابيأم
صااليخهلمخههونموليفىلفيهاذاكاثدلاوهوبالكسرعكمجمعاكوما

هكلظيمةاذاعرداحامراةافيعاالمراةبهوتوكفاثتيلةالعظيمةداحاسواذخاثرها
امحعإلوبمعنىوالفساحكالفىيمفلال

الجفزةللذوتشبعه7شعائةلكلعممفجعهزرعاىابنفارعالىابن
اممالسلبمعنىوالمسللطضراالنغلحرلجهومطالسمضوقيلالسيفانئطبة

الضأقنوقيلادفىدأوالتنئالاوالجفرةكدهمنصلكيفانهتريدسلولامقام
لدفيتمدربوااالصاقليللنهزيدأمهاعنوفصلتأشهاربعةمابانتمطو

اصهاكءوملىأمهاوعاوغانهاطوغزرعأبيبنتفازرعأبيبنت
جارنهاوغيظ

وكاجمالذاتاأشيصارحهاغيغلكاوبهههـالجممتاحةااكساصاءملاتربدبمو
هناالسجعنركتوقد
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مثوالتبئيثاحديثناكهثالزرعألىجاريةفازرلحأببجارية

شبشاتمألليتناتعوالتقيثاصمبرتا
والتعشيشالنوالتعثيثوالنقثلمجلوباالطعاموالميرةواالذاعةالنثروالتبثيثالبث

كنا11التتركانهاذكرهنااوارادتعشااتخداذاالطائرعششدرمعاالصلفي
طائرممئىبموقحالبيتفيوالقمامة

معهاولداناالامرأةفلتيئمخضواالوطابزرعأبوخرجفالت
ونكحهافطلقنيبرماتعينخصرهاتكىمنيلعبانكاقهدين
بدزأستخرلناالومخفىظمىوزقعلىوطبهاواحافيزقاقاالوطاب

الوكينفوقالمستدقوموسالألنانمنواطريههومخفالمايوضكل

اطمرقيهبتجاقهوجعلىأصقيأأحداعلىءاالتكاحينكنالرمانةطبلنحتهمنوادب
الباحثينقاعفيذاثكلوقدحافىايخهمنهاكاذدهماكانانالسمااالرشمن
أنالرهحتى

بافىفماعليواراحوأخذخماياشوياركبالرجألشربعدهفنكحت
فلوقالتأهلكوميريزرلحأئموقالزوجاراثحؤمنكلوأعطافي

فالرسولعائشةقالتفرملبأأصغرآنيةماأعطانيهثميكلجمعت

زرلحألثمزرلحبيكاهلككنتوسعليهالنهصلىالله
وتجمادىبلبئاكماعدوفييرىالذىالفرساصريواذوالمرومةىالستالري

االموالمشوفمنمايأتيةكلةرابكلرادتواالكنيرلرىيالرمعولططيفيه
ءالوعايخةواالالروإحوقتفى

أبوعبداللهقالتحثميشابيتناتعشثىوالهشامسسالةابنسعيدقال

أعمحوهنابالمبمفأتقمحبعضهموقال
فألالنونأماقالأصالثربالحتىاروىأيقمحاعبيدابطلقولمرافقوهذا
أفردوقدننهالبخاريمواللهعدبأبىوالمرادبالمبماالمحفوظاأرارالأعرفه
ضحبااطدبثهدا
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الغواصلهراعاةجلالئحدثالياالمورفييراجالمبحثأ

أمورئخالفلهابيرتالعربيةةافيمطوبأمرالمناسبةاناعلم

وقتالنيراالهالحننيالصاغبنالديئشسايشيخلثبعوقداالصل
ذكرذوأمرأبعيغوأرنيفعلىنرشهاللمناسبماعراصكاةاآلياحرفي

االمورنلثنوردأنأيناوفدااليمأحفيالىاكماأحكمكتابفي
عليهالوقوفيخبنيممافانهاهنا

بعبدونكانوااياأنحوأهوالاماملا5اماالمعمولتقدبممنهااالو

آزصاطنحوالفاعلحملىالمفرلتقديمومنهالتقديمأصلهآخرسولأوكل
رذأكفرعون

ووالواالولىاالخرهفدثهنوالىمانفيممأخرماهوكدبمالثاكني
حوواالاالوليفيلدالهقولهحاالوليلمدمتالفواصلمراعلق

ومومىهرونبربمخواالفضلعلىالفافلقديمالثالث

موسىخيفةنفسهفيفأوجسمخويفصرهماالضميرملىتقديمالىابم

القيامةيوملهونفرجكوأطفردةالصفةعلىالجلةالصفةتقديمإمساظ
منشورابلقاهاباك

اداابوهالمعالالالنجيرمخوالمعرفالمنقوصءياحذفالسادهى

يسراذاوالليلمخويرالمجزومءالنلءياحذفالساج
فكيفونذرحذابيكانفكيفنحواالضافةءياحذفالثامن

عقابكان

هبقااعنهوإلسايالوالرسوالاطوناانكوالمدحرفزيادةاالسعا

طنبأنهالقولعلىىفالننمسنقرئكوالنفثىثركامخوإلتفاظالجاؤمخ



قولريوواربرأنكرالينصرفمامرفلعاثر

منقعراعجازنخلكقطالجنساسمتذيهوايماركمرالحادكلما
فيقولههذفيوظيرضاويةامجازتنحوثأنيئهايثارعشرالئاقي

بيرةوالفبرةعبفادرالاكفاوفيمستطروكببوعمفهـروكلالقمر
أحصاهااال

مابيزىءالذبئاالجائزفيالوجهينأاالقئصارعلىدشرالماك

فيرشدايروأشدازنحروافأولئكلليمغولهذلككيرفيالسبعفي
بحرقيالسورتمينفيالفواصلالنارشلىأمرنامنلناعيىوكذاالسبع
ةءقراالفارسيترجغيبطلزاوبالرثعدشيلبرياوانوقدصاالوسط

بفتحلهبأبييداتجتذلكونظيرتقدمفماعليهجمالحباريكا
ألفاصلةلراعاةبالفتعاالالبذاتنارايصلىهيقرأولموسفونهاءاالا

فيالمطابقةبروجهحلىقبلهامابهاردقياطةايرادءشالراض
خراالباليوموبالئةآمناليقومنالناسومنتعاليكقولهوالفعليةاالسية

اووماوشواتفيقولولمبهماردوبيخااقولهبينيطابقلممهينوبهموما
لذلكامنوا

نحولكذلآلخرمطابقخيرالقسينأحدايرادصرءامساا

كذبراالذيئيقلولمذببنالويعلمقوأصدالذبئئهافليعلمن

يرهانظأوردالذكطرالوجهكعلىالجايأحدجزثيايرادشءالسادس

المتقونهموأولنكصدقواالذفياوفكشكلاالخرىأطلةمن

فىةيقلوأبزىءقسمةنكوالفظبناايثارأكوبعشرانسابم

عمقرساصليهالمدوفيوقالأوالنارجهنميقلوالحطمةفيبنبذنو
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صررهكلفواصللمراعاةهاويهفأمهارعةالةوفيلانهاسألثي

بذكرأووونحوتجوفحنربهقالمشمنصاختصاصثرءالثامن
النصألوليياتالذفيانطهسورةوفياباباال

ربكودعكموالىاعمنفأمانحوالمنعولحذفشءالنامع
وأفيضروأخفىالسربعلممخرالتفضيللأفهحذشمتعلقوفهقلىوما

الجناتشيخرجنمنفألنكلالتئنيةمنباالفراداالسشناالعثرون

امامايلثقينواجلعنانحواطعحنبهءاالستغنااةشونإالحادي

أنهارأيونهرجناتفياذالمنقينبهدونأئمةوجعلناهمظلأئمةيقلوأ
مقامفظولمننحواالفوادعنبالثنيةءااالسضالعشرونانياك

فيألعربمذهبجارعلىوهذاجنةأرادءالعلمابعضظلجنتانربه

اليهايمناونظرتدخنهااذابأنكشعاراذلكوفيوجمعهاالواحدةابقعةاكحنية

الخلمسرةوصدركقرةمحينكلألماالناحيتينيثافيوشماالرأيت

شديداانكلراايقولهذابعضمأنثروقدبعدهاوالتيقبلياللتيرعايةالفاصلة
حذفاوأوالفءهازيادههوانمالالقواعرعايةالجلبجوزالذيالن

ذونحوجننينالجنةاجعلءواذلهووماالينصرفأوصعرفحرف

عنالنقمىونوربهمقامضافمنوأمانعاليقولهوأماأصيبوزفأل

يتلوفيماانعلىماذكرضيما4دفليأوىاالجشةفانالوىا

اللفظظاهرعليهيدلماهوحتنالمرادانمايؤيدالسابقةيةاال

لةاالفيكماثوذالجععنعثنيةياءءئاساحروناءالاثااا

الجمعلىاإلشينفاطلقجناتبكبتيأرادفيهاظلبعضهمنظالمذكورة
فيالذيالقولفيالحطبمنأبسرالقولهذافيواظطبيفاصلةرعاية



الفى

والخاللفيهبيعالنصاالفرادعنبلبعءاالستغنااسرونواالراج
فاصلةرعاقيوجمعاالضىيةالفيخآوالأي

ليرأبمتهمضالماقلمجرىإدعاقلعيراجراهثرونومساظا

سجونبنلكفيكلساجدبئ

وإلنجمطهكايبمالالماامالةوالعثمرونالسادس

ذلكتركمعوعلبمكقدبرالمبالغةبصيفةاالنيانوالعشرونالسابم
يانسربككلنوماوتالغيىوعالمالقادرهونحوفي

هداامخوبعضالمبالغةافأوبعضايفارمثوونوالهالئامن

لذلكعجيبملىأوثرمجابهلعي
ةولوالنحوعليهوالمعطوفطرفالمهبينالفصلسردناتاعدالىا

مسعىوأجلكأمانأولربكمنسبقت

بالثتابجمثبمونوالذيئوالمفرمرقعاظاهراايقاعالثالثون

الكهفإدةوكذاالمملحينأجوميعنفالاناالصالةوأظموا
كانمستوراحجاباكقولهظكلموقعمفعولوقولحإلنالثونالحادي

وآلبااتراأيمأتياوعده

دافقءماراضيةنحويمشةمفعولموقعلؤوعوالثالثونالئاني
علهالمرممطنحوأخرجاصفةوشالءالموإشأافصلاوالاللوناثالثا

حاالأيالرصفةأحوىأعرباناحوىءغما

االأوحىبكوبأننحوفيرهنمحرفقاعايدالئالثونالىابع
ايهااالالعمل

الرحمنومنهاألعننأفيراالنأخبرإلوصفوالئألئونالمىا
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الرحمةمنأبلخالرأفةالنوحيمرؤوفالرج
مندهالئمدومانحوالمقعولنابةوالفاعلحذفواثلألثرنالسادس

تجزىهةمن

هيهماسلطانيهماليهنحوالسنزهااثباتدالئاليونبعالسا

علينابهلكتجدالثجكوالمجروراتئنالجموإلهالثونالعامن
عدمهاقتضتالفاصلةمراعاةاناألبينهساافعلاالحسننظتبيط

ثبيعاوثإخير

ضاالستقباليغةماليالمضيصيغةعنالعدولوالالثونالثاممع

تقتلونيقاوفوكذبنمفرقا
سيناواالصلسينينطورنحوالكمةبنيةئييروناالر

تنبيه

ياتاالفياالصلعنالخروجتوجيهفييمثغالالصائغابنظل

االثرفيطكماالعظبمأقرآنافانالمناسبةوجهمعأخرىرأميالمذكورة
عجائبهتنقضيالبعر

الدبيمأمرمنبالفاصلةيتعلقفبماالخاسىالمب

سالتمكأشياليبعةاحدأرعنالقرآنفواصلالتخرجاالصبعأبابغالة
وااليغالوالتوشيحوالتصدبر
الشاعرأولةيأعالطإثردأنالقافيةائتألففوبىالضهكينفأما

قرارهافيمسعقرةامفيمتمكنةالقايخةأوالفاعملةبهتأفيغهداالقافية

تعدقا7يهاابمعمىمعفأهائعلقاقلقةوالنافرةغيراالموففيمطهئنة

عنهاوستروبحيثالفهموافمطربىالمالختلطرحتلوبحيثتاما
23البيان
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أهلكظألهميهدأولمتعاليقولهذلكأمنلةومنبطبعهالساحلكمله
أفالالتالذفيانثممسافيبثشونالقرونمنقبلهممن

زرعائأكلبهفنخرجالجرزاالرشاليءالمانسعقانابرواأدلمءبسعون

وختههاليهداليهاالوليلةاالفيفأللىيبصرونافالوأنفسههأفامهمشه
مرواوختههاالثانيةوفيالقرونهأخباروهيةهسهالموعظقفيهاالنلدعسمعون

الجرزاالرضالىالماسقومرئيةفيهاالموعظةالنبيبعرون

النئرفييكونوهوالصدرعلىامجزابهردالمشهررانومافهوالتصديروأما

مايشبههايرأوفدلثدمصالفاصلؤنتالنثرأنفياتصدبرفاافظمفيويكون
صدرفيمةالفاصلةآخرتوافقأناالولأقسامثالثةوهو7الكلأوائلفي

بالثهوكفىيشهدونوالمالئكةبعلمهأشلهتعاليقولهذلكومالكل

فانيافالتستعجلونإالقييمسأرجلىمننساناالخلقيعالىوقولهشهيدأ
لناوهبنعاليقولهثذوهنالماصدرفيآلأولتوافالفاصلةان

نالقالمنلعملمافيقالتعاليوقولهالوهابأنتانلرحمةلدنكمن
قولهذلكومنماصاصدراشافيتكونةالفاصلةتوافقانالئاك

وابهرأبهردرجاتولآلخرةبعضعلىبعضهمفضلناكيفانظرالي

خابوقدبعذابحتكمفيعكذبااللهعاالتفةرواىمولمقالتفضيال
افترىمن

المنشاتجيناوالمماثلتبنتينطهاأحدىكرنأنالنظمفيتصدبروا
أوصدراحرهأووهأوثاالولالشطرأولفيواالخرىابيتآخرفي

الشاصقولاالولالقعممثالءنيالثاالشطر
بسريعالندىداياليوليوجههيلطمئماابناليسرج
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اقيسااهرئقولثافيامبمالقوممالط
بخوانسواهشيعلىفليعسلسانهعليهيخزنلمالمراذا

تويريافولالمالثالقسمومثال
اثانيبرناتومقثونالمثانيتاتاتفشفوف

االرجانيقولالراضحماابرممال
فالحفيهماليسأنليفالحتأملتهمثمأمدكم

آخرهلفظعلىيدلمامالكلأولفيبكونأنفهوافوشيحوأما
معنويةداللتهوهذافظيةداللتهامصديراانالتصديرثنوللنهوالفرق

فانمظلعونهمفاذاألفاالرنهنسلخاييلالموإلةتعاليقولهذلكممال

انسلخمنإلنمنامونيخهاالفاصلةانعرفلةاالهذهعمدرسهعمن
ونوحااصطنىآدماللهانتعاليوقولهءالظلمةفيدخلأيأظلمليلهالذيارعن

فلماالىاآليةهذهسصعمنفاقالعالمينعلىصرانواصابراهيموآل
ثذعلىءهؤالءااصطمعىاداللةأبناالاافاصلةاأنلميعملةالفا

ربيعةأبيبنمرقولالشعريةزاالمثومنجنسهممنلكونهم

أبعذغإلبعدوللدازياغذادازجرطنمثه

فيفقالالنوعيئيشملاقوشيحاممالعثعمكريهاللأبوجعلوقد
ينبئمالكلمبدايكونهوانالتوشيحانذكرأنبعدالصناعتينكماب

قولهالنوعهذامنوجلعزاللهكتابفيفماتاخرهيخبروأولهمقطعهعن
بكرهنسبقىيمةووالفاختلفوادةواامةاالاالسوإكانتعالى

االمحفيهعرففيماتعالىقولهعلىوقفتفااذايخمتلفؤضافيهفيمابداملقضي

أسوعأدئهقلتعالىفولهذاويمعليهالداللةمنتقدملمايخقلفون9بعدهئن
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بعدهلنعوفيبونكلىوقفاذاتمكرونمايكتبونرسدناانمكرا

ثر21ذمنثقدملمابثكرلنما

رلمواقمالكلمقطعامعانيعرفانوهواحرمنهوضرب
بعدهممناالرضفيخألئفأجعلنانمتعاليولهكوهوعدمفيماذكره

أجعلناقولهمنتقدممامعلننظرقهلهءوقففاذاتعملنلننظربهف

ءيقتضيهالمعقالقتعملونبعدهانعلماالرضفيخألئف
وقالبالتوشيحذكرماتسيتهفيلطهابيعلىبعضهمأعنرضوقد

فانهالتوشيحاوأالمسىعلىفيه3االهذايداللةباالرصادئسميتهاالولى
اذابحبينقافيعلىأساتهالشاعريبنيأنوهوالببانعامنآخرنوع
بأنوذلكالنثرفيالتوشيحيقعوقدسمتقيماشعراكانءشاأيتههاعلىوقفط
فاصلتبنعلىسجعهمنفقرهالناثرصيبني

وليسبدونهاالمعنىبتمنكتةيإلدبكاالىممالمخنمفهوااليغاقوأما
قولهذلكومنالعظيمالقرآنافيوخقدفانهتوهمقدكمابالشعربخاص
التددنوهمأجرابسألمالمناتبعواءالمرسليناتجعواقومباتعالي
لكقالمحالةمهتدالرسولالنبدونهالمعنىيثمالنهايخالعالتدونوهمضوله
قولهذلكومنفيهوالترغيبالرسلاتباععلىثأطفيمبالغةزيادةفيه

علىدزاةايفالتنطؤظانكمامثلفقولهتنطقوأنكمماثللحقانهتعالى
الجاهليةحأتعالطقولهذلكومقارعدهذاتحقيقلؤيادةأفىشالم

ومنقولهعفدئممالكلفانونيوفئلقومحكمااللهمنأحسنومنيبغون
معنىأفادبماأتيقبلهاماتناسبفاصلةالىاحتتيفلماحكمااللهمنأحسن
ثىءاالقولالشرفيثذأشلةومنعليهزائدا



5ييه

صكلاوقرنهطزهاوأوهطيةفلمثاوماليوصعمخرةكناطح

قرنهوأوههقالالقافيةالياحتافيفليارهايفمقولهعندتمكامهفان
فيههاباذاأبعاالمراذافيأوغلقوالممننالاالوأصلالمعنهطفزادالوعل

تشتهلأخرىملةالجلةتعقيبوهوالتذيبلذكرماياسبومما

تالىقولهنحوالمئلنحرجاخرجفعرببانضروهولقويهدمناهاعلى
تذيليرةاالفاطلةزهوكانايباطلاناالطلدزهقالحقجاوقل

جزيناهمذلكتعالينحوقولهافلنحرجيخرجلموضربالمثلنحرحخرج

غرجيخربملمثذيبلاالخيوةفالجلةالكفورااللمجازىوهلكفروايما
الكفوراالءالجزاهذابمثلبجازىوهلوالمعزالمثل

الذبيانيالنابفةقولالشعرفيأفثلثهومن

المهذبئالرجالأيشعثعلىتئلئهأخاالجمستبقولست
المثلنحرجخرجتذييلاذباالرجالايفقوله
النحتملهأخاالشتبقيإنكبربدالحواالايرواالموخالمهاالصاراوالحث

خللثفيهماعد

طرفةقولوأما

باليدوثنياهاالمرخىلطؤللتىاااخطأماالموتانمرذله

قدوهمكمافيهتذييلفال
أنيربدفابالكرصبلاالياالدابةقابثدطوبلسباألوالطول

مصبرهناعاولهأرفيواقساسااكأايهاصير5فاالنئطأأواالموتأن
سدرناذصايه05ناءاد

اصاطالمحث

ئيكفدأألاالومقاطعهمالمطا4بيناسبةاكوقوعمنبدال

قولهشلوذالثإنالبعاثيبارغايكنمنعلىالواضعبعفىفيذلك
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القومكأبأسهئردوالواسقةذورحمةربمقلكذبوكفانتعالى
واسعةرحمةذوقالواغاشديدةبةغوذويقالأنالظاهرفانلمبرمبن

فيأبلغوذلكمعصيتهعلىاهاالجترفيتعاليالفهرحمةبسعةلالفترإريا
شعذابهاليردذللثمحفانهتعالىاللهرحمةبسعةترواةلومعناهالتهاليهد

سالمجرممنمثلم

نحهوالمحدثموضعبنفيالفاطيمانفاختالنوعهذأبدبمومن

التحصوهااللهمةنهتعدوادانبرامبماسورةفيتعاليقولهمثلوذلكواحد
اللهممةثعدواوانالنعلسورةفينعالىوقولهكفارلظلوماالنانان

الكعيرةافعمإذاحصلتيقولتعالىكأنهرصمفورلاللهأنالتحمهـوها
وكونهظلوماوهماكونهوعمفانأخذهاعندلهصللالنسانأعطبهااقيا

بغفرافيظلمهاقابلففوررجمانيوهماوصفاناعطائهاعندولبكفارا
بىصفالنحلوآيةعليهالمنمعمبوصفابرامماتةخصاوابرحمنهطوكفره

هعليهجبلاواالنممانفوفيابراهمسورةفييةاالمساالنيما

فناسبتعالىاللهوصفانعرراإلةومساقوعمفهعقبذلكذكرفناسب

ايئاروااثاقوهوذلكعأدوقديقعتعاليوصنهعقبأذالءذ
الذيناأياالنورسورةفيتعالىقولهشلوذلكتلففيعنهوالمحدث

ماللهيببنلكلىقولهالمىانمأماسكتالذينليستأذبماشوا
كماظيتأذنواالحممنكاالطفالبلغواذاقالنمحبهمعبمواللهاآليات
ومهلحبهمعليمواللهإالتهلكماللهيبينكذالثقبلهممنالذيناستأذن

دهمببننذيرمنهلكمانياللهالىقرواوالذارياتسورةفيئعاليقوله
نذيرسبنظاكمانيآخرالهااللهاخنبعلىوال



األويلإوكرةالنزيلدرةفياالسكلالخطيبمحدأبوعبداللهامإلمةاال

االنذارموضموعنذبرمبينفهلكمانيتكرارقولهعنبسألانللسائل
بتركمهعثمةاالوليالنذارةانوالجوابفواليتينإشبنفيأخرىصدعرة

واذاالمعاعيأعظمهوالذيالركبامتعلقهوالثانيةالمعصيةالىعةالطال
ءماذملخصهذاتكراراذلكنيلماالولىبهماتعلقتفبرمتعلقةكانت

وقدبأمرالفواعملئتعلقنبذبعضالمذكورالكنتابفيوقعوقدالجوالبفي
كذبتتعاليقىلهذلكؤنالتلخيصطريقعمنهاشيعاكرنذانرأينا

االيكةصابوالوطوموؤمموداالوتادذووفرعونوعادنوقومقبلهم
فيالىوقولهعقابقغالرسلىكذباالاناباالصأورك

وفرعونوعادوكودلرصىواصحابنوحقومقبالمكذبتقسورة

وعيدلحقالرسلكذبكلتغوقومااليكةوأصحابرطواخوان
فيقولهوعنشيخهاالثنهاترتيباختالفعنيسألانلمسائل

قسورةفيوعيدلحقوقولهصسورةفيضالبلحقخاتمتهعا

حرفخرابردفانعلىفواصلهامحنيةقسورةايقالانوالجواب

أنعلىنجيخفواصاالصوسرةياتهااجميعذلكوعلىباواوأوءباليامنها
اماعمازامختومةإلعثرهذامناقيالةاالنتفبااللفأواخرهاتردف
ءوجاعقابلحقاالحزابأولئكبعدهاواإلوتادبذيفرعونبوعمف

محقعقابلحقومكلنؤممودارساوأعمحابسوؤقفيذلكبازا

رةسووفيأتراباطرفاقاصراتوعندهمالسورةهذهقيوكذلكوعيد
فواعلألنمكنونبيضنهنعيقاصراشالطرفوعدهموالصافات

والقصدبالواوأوبالياأواخرهأمردفةوالصافاتسورةمنالتيياتاأل
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ربالعالمينبربمنااقالوافيافالمهصحةمماالفاظبينالتوفيق
ذلكفاعرفوموشهرونبربطهوفيءالئعرافيوهرونىمو

يكثرممافانه

صدوفيوهبةأشدنتمالثراسورةفيىتعالقولهذاكومن
جمهموقلوجمهاسبمبعدهتعالىوقولهيفقهونالقومبأنهمذلكافهمن
يعقلونلقوممباذلكشنى

واختصاصاليفقهوبقولهاالوليخانمةاختصاصشيسألأنلسائل

البعقلونبقولهالثانية

وجلفياللهمغرهبتهماثثرمناللهغعررهوالماءهؤالأنوالجواب
صولذلكالفقهعدممنوهوعنهثماهلويشهدهمايعرفكنصارو

يفقهونالقومبأنهوصفهم

بينهمأسهمقولهبعدجاهفانهبعقلونالمبأنهمذاكقولهوأما
كاانفظهرالعقلعدممنوذلكشئىبهموقلوجمياتحسبهمشدير

الحاليقتضزبماختماإلتتينمن
ئؤمنونماقليألشاعربقولهوومااطاقةسورةفيتعالىقولهذلكو

تذكوونماقايالكاهنبقولوال

قليالوقولهشاعرعقيبماتومنونقيالقولهءبرثيعنيسألانلسائل
كاهنعقيبتذكرونما

وأنشاعرانهالىوسمعليهاللهصلىانيانسبمنيقالأنوالحواب

أوزانفيبشعرالإلسالقرانانيعاالنهكافرجاحمدفهوشعربهأفأما
قصيرةجنبهاالىوأخرىطويئيةامنهاذمقاطعهتشاكلفيوالاياته
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يوماترجونواقواوهيقعرهافيفبلهاالتيواآليةطولمافيالدينلةكا

اليظلمونومكسبتماقسكلتوفيثماللهالىفيه

ليسانهومفحمهاشاعرماايضاالعردتينىفانهالمقاطعاختالفوأما
فألنكاهنانهقالمناوأابمانهلقلةفهوشاعرأنهالينسبهفنبشعر

انهفالؤنأيضاللشعومخالفوهوسجموفبهنظمغيرمرنالكهنةكام

النيالسجعمنحمألمهمعليهبنيهاكرتذعنذاهلفانهالكفانمككل

وهولمعنىتابعايكونأنالبالغةفيالمفظوحقماالةمعانييهببعيدن
خأللهاوجعلزارااالرضجعلأمنوجلعزكقولهالقرآنعلميهما

هذاقائلتذكرفلوحاجزاينحرابابينوجعلىاالرواسثلىوجعلأنهارا

هنقولانهقاللماذكرنافيمانةالملكلنحالفالنرهذاانالقول
تذكرونماقليالبؤلهعقبهفلذللث

تنيهاتأ

سورةفيتعالياقرآنكقرلهافيالنظيرلهاةالفاصتكونقداالولالتنبيه

سورةفيوقولهيصنعونابرخالثهاناالبصاربغضاالمرعقبالنور

يهرشدون3امابهوااليمانلهباالستجابةاالمرعقبالبقرة

علىالمحافظةتحسنالالقديمفيكعثافهاؤنحشرياقالالثانيالعنببه
يقتضيمحممنالذيالمنهجعلىمسردهالىءالمعافيءبقامعااللمجردهاالفواصل

منظورغيروحدهافظابتحسبنوبهئمالمعانيلأنفاماإمهاواالنظم
فيالتقدبمانذلكعلىبنىوالبالغةقيلمنفليسمؤداهالىفيه

ثصاعىااللرعايةللأفاصلةالمجردليىيوقنونهمصغرةوباالء

المدبحروفافواصسلاختميمءااقىآنافيكثرقدلثاكالتنببه
33البيان
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والمتقينالمتقونضوذلكالنونرالحاقوااللفءواالاواووسرالين

والرنمالصوتمدمنسالتمكعفيهوالحكهةوالميزان

فيهافالتضمبنالفواصلفيءوااليطاالتضمينوقمقدالراجالمنببه
عليملتمرونوانكمتعالىلهبهاكقومتعلقاالفاصلةبعدمايكونأنهو

تكررهويهاوااليطاهالنردونالنظمفيمعيبوهووبالليلمصبحين

حلوأنتالبلدبهذاأقمممالابلداةسوفيتعاليبمقولهبافظهاالفاصلة
غيرفانهغيرهمادوناسجعاعلإفياوالنثرالنظمفيبمعيوهرالبلدبهذا
فاتالمحاميقتضيهكاالموضعلكفيفيالتقراركانانسيماالفيهمعيب

البيانمباحثأهممنالثكرارومبحثعدمهمنارجحيكونفيهالتهـرار
بالعنايةجديروهواالئئاعتنىسقد

دنصرالثافيالفحد
لدلكومايتعلقاآلياتبينالمناسباتمعرفةفي

يهبشابمويقارأيفألناناسبيفالنيقالبةالمقارايغةفيالهامه

المناسباتوعمالعموابنخالبغبرهالمتصليبالقرهوالذيالنسيبومنه

نعرضقلؤصدقدرالمقولبهويعرففيرالعقولبسبرشريفصكلم
لحراالمامذلثمنأكروقدفيهااالعرلدقةاسباتاكلذكرالممهرين

الترتيباتفيمودعةلطائشالقرآنوأكنرفيهرفالتنمبرهفيالراريالدين

ظملطائففيتأملومنالبقرهسورةتفسيرءأوافيفيهوقالوالروابط

ألفاظهفصاحةبحسبمعجزانهكماالقرآنان2ترتيبهابداخوفيالسورةهذه
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قالواالذينولعلإالتهوئنمترتيبهبسببايضامعجزفهومعانيهوشوف
معرضينجمهورالمفمعرينرايتانياألذلمثأرادوابهأسلوبسببمعجزانه

األالبابافياالمروليساالسرارالذهمنتبهبنغيرالطائفهذهص
ءكماقيل

الصغرفيللنجماللمطرفوالذنبعورتهتستصثراالبصازوالنجم

أوصاكانسواهالمتناسبينبينبطيرالذيىهوالىالمناسبةوهرجع
حنىبعضبأعناقبعضهااحذامالكلءأأجزوفائدتهاجعلأوغيرفطكعقليا

محاسنمناالكةبعضقالءاالجزاالمتالئمالحكمءاالباحالهممالريص
المعانيمنسقةاواحدةطمةلىيكوندعضبعضهيرتبعانمالكل
فنقولبذلكيتعلقمماشيئاولنذكرالمبانيمنتظمة

كدةموقكونكاقلالوليمتممةالثانيةكانتفاندجملةجملةاذاوردث

صاقبلهالةمستةكانتواناهرفاذالثفيفاالمرمنهابدلةءأولهامفسرةأواال

فيمايلجيعلمنعالينحوقولهبدثماجامعيكونانفالبدعليهمعطوفةكانتفان
واللهوقولهفيهايعرجوماءسماامننزلومامنهاؤحومااالرض

اقضادهناموالجامثيرةبمالجواخوأنواعترجعونيهواويبطريقب
ررودهاحينئذبينهماجاخيكونانيلزملمماقبياعلىئطوفةغبركانتوان
راانليطشاالنعمانانكألتعالينحوقولهوذلكاالقتضابطريقعلى

وعلىجامعبينهمايكوناتايفافايازمءاملهـاامنكثيروقالاستنق
يكؤناننيماهكذاتجالى5لقولقالحبثينالمفههربعضذالشجرى

بهبرفزيثميعيكنلمماؤهايمهخاقهيةبنسوربهعايسهيخعماناالنسان
مباحعوههناامعتغنىراأنعليهوبطذلالبهفعلطالذي
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االولالمبحث

قتضاباالأحدهماهاطرآخرأمرالىأمومناالنتقالقيربفى

فيرمنبغتةأمرآخرأمراليمنقالفهوااللماالقتضابأهاالتخلصواآلخر

العربمذهبهووهذااالولاالمرتعمةمننهكالهيتمهدالهبمهلىأن

بالنذرنموذكذبتتعالىنحوقولهوذلكءالمحفرمينءيليهمومن

يمأعذابمنتنجمنوارةعلىأدلمهلامنواينذاأيهاياتعالىوقوله
وذلكاحرأمرالىأمرمناالنتقالعلىيدللنفلاالقتضابفييقموقد

فبئمهيصلوضهاجهنممابلشرللطاغينوانهذاتعالىقولهفيهذاشل
االقستشتهيهممامافيهابيانومدنجناوصفبعدوردافانالمهاد

االعينوتاذ

لحهيدالههدانبعدمنأمرآخراليأمرمنقالفهواالنئالنخلصوأما

وقدالكريمالقرآنفيالتخلصوقموقداالولاإلمرتتمةمننهكايجعله

فيمنهأيقعانهفقالبالغافيروفالمهكانمبنعدءالعالابوذلكأنكر
طريقةصالذياالقتضابعلىوردوانماالتكلفمنفيهلماهشيالقرآن

اقرانافيوققدفانهاالمركذللثوليسمألئمغيرالىقالاالفئمنالعرب

ابراهيمنبأعليهماتلوتعالىقولهمثلوذاإثفتبغيرانهاالتاقخله
رباآلليؤفانهمقولهفيفاناتاالتعبدون41وقوالبيهقالاذ

تمكعليهأجرىثمثعالياللهذكرالىخاماالصذبممننحنلصاالعالميق
كدلككانمنانعلمااينجهـهماحسانهووفورشأنهعظعلىدالةاناتاا

بشترطاالستطرادانواالسضطوادالخلصبينوالفرقهبدبأنالجديرفهو

آخربهتطردالمىيكونصماجماقعاعأواالولمالكلالىارجوعافيه



962

والاالولاليفيهيرجعالنهفاالتخلصفيمعدوماناالهرانوهذانالكلم
يأخذانموواالستطراداليهنخلصماعلىبمتمرفيهليمالكلفيهيقط

اليهياساالولجعلوقلىآخرمعقفييأخذفيهبمرفبينامعقفيالمشكم
ءالماعلبهاانزلنافاذاخاشعةاالرضترىانكآياتهومنتعالىكقولهثوذ

يذكرانزالهببناسبحانهاللهفاناالموقاحياهاالذيانبتوراهتزت

قادراالرضأحياالذيانذكربسببهاخثوبعداالرصواهزاؤيثالة

ذتببكمالمديئبعدأأالتعاليوكقولهبالهاواعادممابعدالموقءأحياعلى

وثمودعادصاعقةشلةصا3أنذزفقلأعرضوافانتعاليوكقولهثمود
الثانيالمبى

تناسبنوعبينهمايكونانعليهاوجبوكانمعطوفةبعدجملةجملةاتتاذا

فأنالعربعندالنفوسفيوغمالكللذلكيكقلمذلكبينههائالنلمفأن
علىاالمربهذااليعنونفانهماالمممنكمثربخالففابذلكعنايةلمم

منيماكلوكانبعدكاممكأقواذاذالثفينالبالحبعضمادكره
بعدأحدهمايوردبلتناهمبالمالهيكونانصبلموجهكلمسعقالمغ

آنالتخلصيقبطرأووفةلمالمهةالجادوهواالقعضابيقبطوأماحراال

النالمناسباتبعلمالمتقدمونيشتغللمولذلكفغيريرمنثذامكن
التكبوماوجهأكلعلىليانهالبياناهلتصدىقدالمناسبةفيهبما

اشاالشتنالراواالقكلفقبيلمنأمرالمناشةفيالبحثونياالمناسبةفيه

ثذفيوقدخالنهمأوليعجائبهالتنقضيالذيالقرآنامرارنثذبفير
المهمةاالمورمقبهاالشتخالانفرأواالمتاخرينمنكهير

يىغزوكانبكرالنبسابوريابوتالثيغدادالمنابةأظهرعلممنوأول
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جلتلمعليهءقرىاذاالكرصيعلىيقولوكانابواالدالريعةفيالعلم
هذهجنباليالسورةهذهجعلفيكةاطومااآلييماجنبهذهألىلةاالقذه

اهذافيوقديرطمبالمناسبةعلمهملعدمبغدادعالمبزرلمجعلىوكانالسورة

العالبعضذلكانكروقدعاالدعنهطبوكالفأتواأهلهمنيسواأنام
قالذلكفياليحثتركوجوبرأىبعضهمانحثىانكراشديدااالعالم
منانالقراقمجازفيالفهالذيكتابهفيالسألمعبدبنممؤالدينالعالمة
يشترطواكنببعضبعفهـهيتشبثويععضبعضهيرتبطانماجمامحاسق

نحتلفةاسبابعلىوقمفأنتاخرهأولهأمرميحدفيرتبطفيمالاذاوغذلك
بمافهومتكفذلكربطومنحزباالمينأحدالكلارئباطفيهبشترطلم

احسنهفضالعنالحديثحسنمثلهعنيصانرثيكبطاالبرعليهالقدر

ماحفيسنةوععربننيففياسألماعليهالرسولعلىنزلالقراقفان
ربطاليتالىكذلككانوماموتلفةفيومختلفةالسبابشرعىنحتلفة

يمعضبعفهـه

الكريكلةلآلييطلبالقالمنوهمقدفقالءاالعابعضوقدتعقبه
حسبعلىأنهاالخطابوفصلالمتفرقةاوقائعحسبعلىنهاالمناسبة

انإلةكلفييذننيواللىلقترتياالحكمةحمسبوعلىزباللالوقاخ

ماوجهالممشقلةثجتقلةأوقبلهالمالةمكونهاشءشيكلأولبحث
اتصالهابكاوجهالسوريطلبفيوهكذاءجمعلمذلكفنيقبلهالمامناهجتها
الدافىعالفكالحديدفيالىبنالدينعزمةالهوقاللهسيقتوماقبأل

الذيكمثلمظهماليتهقالوهوالمئلصاحبماقالةكرذأنبعدالسائرالمعل
هالضمالنمبفهـويقلىولمهمنجواللهذهجطماحولهتاضاهاناراقلانحتوقد
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ءبيمااالزيادةتلىذمابيالمعنىنلبضوئهمقالفلونوروزيادة

جعلططهوالذتالتعالىولذلكاالنارةفرطةاالضاهالننورامايسمى

سبحانههالانورضوكلنوروليسضرهفنوراوالقصرضياالشمس

هنااناقولالأعالضوازالفقدالنورازالاذاالنهبنورماللهذهب
بهاوأعجبوأصهبفيهاواطالالترهااتهذهبأمئالدتابهشقدالرجل

وئكفاكصيرةتبافياالقدصنفتالمعانيوهذهيببغرأقىانهوظن

مناطفيةوالمعافيالغامضةالوجوههذهأمثالاصئنباطفيقبلهمنالناس

وأيخرهذاقدمدلمظكدونايفظةجمهذهأقىلماوانهامؤيزاالقرآن
ومنهاغثبارداكثرهاعريضةيلةعاوأقوالالفنهذافيقيلوفدهذا

فيالسالممدينةالياليناوردوقدمرادانهااالحواوقراالعقلمابشهد

فىويطهصذايتعاطىكانالنهرءرامنرجلحمائةلثوثالئينتيناثنسنة

اننحوالعزيزالكتابإداتجميعفياالمورهذهفينظريةوجوهارا
يلعبونومتمعوءااالمحدثربهـذكرهنمنمايأتيهاللىقولهفييقول

يقلوأذكرمنقالدلميجيمهميقلولميأتيقالواليقلىلماقاللم
موخفيقالوالكيحال3الهىمنيقلىموربهممنقاللمكتابمن
ويشوسياقهالقظهابينلةااللكفيالمناسبةوجهوماالرحمنمنآخر

ربهملفظةلنوبوسياقهااآليةهذهيثنالمناسبةوجهوماالرحنلفظة
الحروفهنالقراقمافيكلتعلبليمكلفكانوكذلكالقياسهذاوءلى

الطرفوقهمالىيرواأولمتعاليقولهضموضعفيوتفبتموضمفيتسقطالتي
قولهونحوههنااوإسقهناكإواواأثلتلمالئهماخلقالييرواألموقوله
فلثأاللهيشاقومنوقولهالدىالهماتبينبعدمنالرصوليثماققومن
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حقونستمأرفهمنهفجبوكناآخرموضعفييفكلهواموضعفياالدغام
015علبمجملمذيكلوفوقفقلناالكتابهذأاليناوعل

منالمنشابهبعقااالعلممتعلقاتمنالمذكورةالمسائلأنيخفىوال
كئبرفيهالفوقدالمناسباتبماقصاللهالثعانجليلعلموهوالقرتق
لهمليسنكفيرعزيرطمقدملومامنكغبرهانهاالفلجادوااالعألمالعلما
ااأفهفياليوفىذلكاناالءظلماللةفيءتحواخبطلحبعأوافيهبراعة

اوافلمحقق11العاوشأنعنهاالعراضيوجبوالقدرهمنيحعلوالشبأ
ويدلاليهميثميرأوالحالساعدهانفيهالمحسنينسواديكشانذلكعلى

الموفقواللهعليمالممبمرشد
اثالثاالمبحث

تصدىوقدأجزائهثقىعللنهبعرفعلمالقرآنمناسبات3
يئالحسنابوالربافااللممنالميرهمتفافيالمفسرينبعضذلكلبيان

فيعيفاةالشامبالدمنحماةنزيلالصوايئبسالمةالحرالبالتجيي
ذلكفيالنظيرلةوهومماياتءالمنابذكرتقسبره

ذكراليتيرهفيتصدىفأنهالحننيالنقيبابنمةالهومنهم
وهوآياخهاالجميعاالقصصدوالىالجماالاإلالتالىبالنسبةالمناصبات

مجاداستينمخوفي

االندلمممطالمفنيييرالىبئأحمدأبوجعفرمةالعبللتصنيفأفردهوقد
ذلمجرمفيهاقتمرانهاالسورالقرآنترتيبفيايبرهانكمابهوسعى

ذذكرإاتاالبنلذكرالمناسباتفيهيتعرضولمالسورإبنالمناسبات

تابفيالدررمنظلمخاباولفيالبقائيمايمءابراالدينانبراظاط



ماذكرهعليهايبنيالنيوالفاعدهالعلمهذافيهريهابوهوااسوروإإدتال

العالمةبنمحدأبوالفضلالهققاالمامشيخناظلظلحيثذبد
للمنربالمشذاليحمدالقاسمأداقدوةاالالمةفيمحداللهعدابالعدوةا

أعلىواسكنهالرضوانسحائبعهدهاللهستىافيمالمةالماىابجائي

هوالقراقجميعفيياتاالمناسباتظنلعرالممدبطاااالمرالجنان
الغرضذلكاليهيحتاجماوتنظرورةالهسقتالذيتنظرالنرفىانك

المطلوبمنوالبعديخالقربالمقدماتتالثمرانباليوتنظرالمقدماتمن

نفساستعثرافمنثستتبعهمااليالمقدماتيمانجرارالكلعندوتنظر

بدنمالغليلءشفاالبالغةتقتفيالتيلهالتابعةوالوازآكاماالالىالساخ

حمعلىالمهبعنطيااالمرهوافهلىعلبهاالوقوفالياالععتشرافعنا
وجهنعالياللهءثماانلكشينفعثهفاذاالقرآنءاجزاحميعينالربط
ءاالديائهواسورةسورةكلفيوآيةإلةصبينمفصالالنظم

مبداللهبنحمدالدينشرفاالوحداالمامامباتالممبأمرفيوكن

بيعهبعضهاااليارتباطفيهقصدتفسبراازلهمترجموهذكردالمرتي

طأويهتفسيرولهاءجزيئمشرمليزيدبروهوايثهتضيرهثبذوالمراد
ءاجزاثالثةفيوتفسيرعمفيرءأجزامعرةءفي

وهوعقةولكالريقببنتوفي556اوو965ةموكان

صقدالىمتوحه

نجيه

منالمقصوديعرفأنالعلمهذافييبحثأنأرادلمقثيينهافذكروا
غالبايدلسورةاسمفاناصمميامنغالبايعرفذلكوانسورةكل
شهاالمقصودعد

43البيان
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بالمناسباتتتعلقشتىألدفو
االوليالنائدهأ

ذلكأفردوقدواتمهاوروافواغيخماالعناسبمعرفةالمهممن
فيالمعال4مرأصدلمماهارسالةفيالسيوعليالدينجاللالحافظباألليف

موسىبأمرررثتكيفالقصصسورةاليوانظر4والمطاالمقاطعتناب
وطنهمنوخروجهسهجرميراضونأفلنوقولهاليهايوذإأنووعدأمه

وتسليتهفرينظهبرااليكونبأنوعلهاللهصلىالنيبأمروختمت
فاتالموهنونسورهاليوانظرءاليهاامودباووعدهمكةمناخراجهعن

وانظرفروناليفلحالانهخاتمتهافيجاوقدالمومنونحأفلقدفاتحتها
اشعوخانمتهافيجاوقدادكراذيدالقرآنتهافاتفانسورةالى

خناباوغوخانمتهاسرةكلفاتحةببناتناسباوتجوكمايعالميغذكراال
هاقبلهاوخاكلةسورةكلآلفافيطن

الماسبةكايةفيوجدتهسورةكلافتتاحاعتبرتاذاءالعليبعضقال

فاتحةمثلوذلثاخرىويظهرتارةقيهونمقاالالسورةبهختمتلما

مناسبةفانهالمتقينهدىفيماالريبالكظابذالثالموالبقرةسورة

الهدايةسأوالماكاخمهمالمسمقيمالمعراطاهدناوهوقبلهاماخاغةفيءجالما
هواليهالهدايةإنمأسيذاالصراطااذلهمقيلقيماالصراطالي
لوبالفاتحةالبقرةيسورةارتباطيظهرفيهحسنهعنىوهذاالكتابذللث

فانهاىواالرالسمواتخلقيالنىلئهداءوهيآاإلنعاسورةفاتحة
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تعالىالئهفالالحدمواضعمنوهوءالقضافصلفيوهيالمائدةلخاغةمناسبة

وهيالحديدسورةفانحةومثلإلعالميقربدئهالحدورلبالحقتلنهموقفي

واواقعةسورةطانمةمناسةفافهاواالرضىالسمواتفيمالثهسبح

العظبمربكباسمفغ
الثانيةالفائده

انهعلىتطلعأسبابالمصحففيالسوروضعلةرثيباالعلبهضقال

حيهيمصادرشثوقييئ

وايبمأطفيالحروفسبأحدها
اليقرةواولمقاااطدفيخرماقبلهاخرالالسورةأوللموافقةمافيا

االخألصوأولتبتخراللفظفييئوازنالعالث

هرحنشوألمكالضحىاالخرىلجملةسورةالجملةةلمشاالرابم
اللهوصفالسابقةالنااقبهاالقيكالمقالجةانهااكوثراسورهلطائفومن

فذكرةالزوشفيهاءوالرياالصالهقىكأموربعالثةالمنافقفيهاتعالط
الرياهمقابلةوفياصألةاعلىدمأيفصلاصالةاتركمقابلةفيفيها

التصدقبهوأرادوانحرالماعونمنعمقابلةوفيالللناسلرضاهأيبكلر
انافيءالهاالناقرأسورةعقبالقدرسورةوضعتوانمااالضاحيبلحم
اقراقولهاليتعوداقدراليلةفيأنزاناه

المةالثادةالفا

يسأرنكتعاليقولهشهاءمواضعفيالمناسبةأمرأشكلفدانهذكروا
اليوتاتأتبأنالبروألمجىواطييماسالصطمواةهىقلاالهلةعن
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لعلماللهوافقواأبوابهامنالببوثوأثوااتقىمنراالواكنءظهورهاهن

منالبيوتاتيانحكمإينواالهازحكمببنرابطأييقالفقدتفلحون
االستطرادبابمنالمافياالمرذكرعانذلكصوالجرابظهورها

اطجفيالمأفعامنعذاوكانلحجمواقيتانهالةاالعنذكرلمافانه
السوالمافيعلىاطوابفيبادالؤبابهقمعهذكرنزولهاسببفيثبت

ءماعنلفيوسعليهاللهصلىإيافاناطديثفيثذنظيروغوقد
مينثهلاطماؤهورالهوصالالبحر

االماناتتؤدواانيأمربماللهانالنساهسورةفيتعاليقولهذلكومن
ماأنذلكشوالجوابماقبلهغولالبينهرابطأييقالفقدأهاياالي

بالجبثيومنونتابالكمننصيباأؤوالذبن111ترألمتعاليقولهوصقبله

نهماليهودفاأحبارمنونحوهاالشرففيكعبقدنزلطياتاالوالطاغوت
سكونالممثالمسأبدريومبثارهماالخذعلىالمشركينوحرضوامكةقدموالما

بهمافيجماعلمهممعأئمافقانحنأموأصحابهمحمدسبيالأهدىمن
يببوهأخماعليهمثاقالموأخذعليهالمنطبقوسلمعليهاللهصلىالنينعتمن

فناسبوهايؤفىلموءأداؤهاعليهملمجيعندأمانةذكنفللناس

ااأهاالاإلماناتتؤدواأنيأمرأاللهانتعالىيولهصاذ
بنعوقباياالتيعناالماناصفاتةنزولأخرلىدوالتءالعلمابعضقال

النالمناسبةفيالالنزولسببفتوطيشىااالنرمانالنيقسست

علىتنؤلكانتالتكهاواالبهاينامموضعفيإآلوضعانالمقصود

اللهمنآاياالمواضعفيبوضعهاويأوس4كإلاللهعلىئياكوكانأسبابها
مواضعالاانها



طبيه

عدهفيهالمثىوانماغيرمثكلذلكمناستشكلمااكئرانيظهر

عننخلوالغيرالمشكلعناالجابةفانعنهجوابوالتصديمشكل

دائرةعندهماتسعتقدالسائلينمنثحثيراأنذلكفيوالسبمباشكل

لذلكتباهاالفبنبنيالاشالمعرضمافيصيرونفصاروأالخيال
االمورمنايرههوشاملبلاالمربهذاخاصغبروهذاثيرابميفيدفانه
المؤقوالله

بعةالراالفائده

أواخرالسوروانالقرآنفيالتامالوقفوجودءاالعابينالخألف

الوانالمناسباتكرةفيخاضمنبعضزموقدمواضعهابينمن
القرآناحراكومعهتصلةبلالناسسورةآخرعلىوالالقرآنفيتائم

القولهذااليدعاهوالذيأشدبلقبليابماكاتممالهااولهالنيبالفاتحة

ماالضاسبمنالثاالبينانلهفلألحاالمردافيخافلانهيبإفرا

غبرثضااوقفيكونأنييققضذلكوانشديدابايهااالزباطيجعل

ماءيبئيععلمقالاذياوإماكوارففاالمركدالثوليعسابتةاتام

بماءواالبتداعلماالومحسنألمعىجهـةمماالفظاةجالمغند

وقدونالمفلهمئكوأوكوغالبااأليارؤسعنديوجدماوأكثر5بعد
ءالنقضااتمامهنافيجاهاذبعديمأذاعنأضاننلقدرأثناثهافييوجد
خذوالنسانالمطاناثاوكانهاليقالئمالظالمألم

ءالندايالوقهقصةاخركلونحدسورةعفدآخركلالتامويوجد

فانهفماسبقفيجاهعلىاكقفمثلماماافيالتامبتفاضلوقدوذلكؤ
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وقدممىلةآخراالنهوالتعثماخفيابهلعلقهأنمخذوالعلىوارففتام
جعلوقدبالتامبالشبيهمنهانمماهويليهالذيأالموهوالنولحهذافمهم

هوالتاموفيرأتملفظاإلتموعألمةتوكلالمفردةءالتاالتامعألمةبعضهم
وهوءالمعنىجهةأومنفظابهةمنالتعلقكانءسوابعدهبمايئعلقالذي

ابعدهبيتعلقالذيهوالكلفيفالوفوقبيحوحسنكاف7اقساظألثة

يلنهوالنرقبعدهبمااالبتداصنوالمنعليهالوفحسنمنالبمنعنعلقا

قالمهجهةمنبمابعدهيتعلقأصالوهذابعدهاباليتعلقالتامانالعاموبين

وممانحووغبرهاااليرووفيوبكونبهلالكتفابالكافيوسصيصط

والذيناللهبخادعونالثوكعذجمهمرمنهدىاوائعلىروينففونزفناهم

ههذافانمصلحوننحنانماوكذااقسهماالكذاإنوا
معنىبهاتصلوانلفظاقبلهامستننكامبعدهوالذيمفهومكألم

مرضبيمقلوفينكوامالفياالهيتفاضلكمالمحالكفايةفيالذفاضلوقد

وهومنهمااكفحيكذبوننوابمامنهاكألمرضااللههمفؤاككاف

ىهذهودةالمفمفالفيالاكقفومالمةتاموقفهنا

الوقفصمنمناليمنعتعلقابعدهبمايتعلقالذيهوالحسنوالوقف

الوقكليهنطنباثيؤيصبعدهبمااالبتداصمنمنبمغواكنعليه

دئه31لدعلىالوقفنحووذطيهاوقفدوحلصبالصاعايضاوبسى
يهقبلهمااعادةمنبذفالبعدهبطاالبئداهاليكمهمنولكنحنأنه

حنفانهءأمالميناربعلىالوقفحونحومالكلبذلينسقبعضهأو
رؤوكماعلىاوقفاشعحبمنعنداالدهبماءاالبمدانالولكق

اهعبالطالطءالعلمافذهبفيهانحتافطعمأيىوممءمطلفااالتمط
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هذاوبخواالامبدهابماتعلقتءسوامطافااآلكمارؤوسملىادقف

للصليئفويلمحلءهوالوبردعلىذفيبروىحديثاالعرعلى

علىفيهاوفبوازيقالانبمكقالفاةساهونالتهمعنهمالذق
ثرأوذهبذمنالمرادخالفالبهامهآخرإلةكانودنالمصلين

حمفيفرهاااليرؤوسانالىوغيرهكالسجاوندفيالوفوفأرباب
كلهاوالثتبواولذثعلقهوعدمتجلهبمادهمانعلقجهةمنواحد

اتفيبينمخالفالانهاالرهافعدثتبوهاكماااليمندرؤوص

مبنىالنوذلكأولىثذمنماغيوجدلماناآلىرؤوسملىالوقف
الحديثاالواردضهموقدحمللماغاآلذتركفالاوقفاعلىالفواصل

اخرجهماهوالحديثوهذاالفواصلتعيعموعلىالجوازبيانعلىذلكفي

طعوسمعليهاللهصلىاللهرسولكلنإلتانهاسالةأمهنالنرمذي
وقديقفتمالرحبمالرحمنيقفنمالعالمينربلئهاطديقولةءقرا

بعضهموحملممناداالمتصليرفكريبحديثانهالعايثرافعهـلفيذكرنا
االيرووسفييجوزانهفقالالهمكتعلىالمذكورالحديثفيالوقف

يخرمننةوصةيؤفانكتاالييانلقصدالوصلحالةمطلقا

صحتفبمااالوزفالحغااملىوالنقباالعمقيدعندهموتنذ

يجعلوأملىاحداهماسكتتانلحفصوغوقدودبداتهمقعلمعنىاوواية
منبعثنامنعلىوثانيهمالعوصاصفةقبماانلماليعوهمالكهففيصله

مرتدناالياثمارةهذاانوهملمئالتيىفيمرتدنا

وقفاباسماهومنحهذهوالمفردةءااطسناطالرقفوعالمة

عيماهذهوجمالمقردةالصادمالهتهجعلالعماع
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الوقفحسغمنعتعلقابعدهبماتعلقالذيهوالقبيحثالوقف

أوالمرادهنهيفهمماالعلىوهوالوقفبدهبماءاالبتداحسنومنعليه

منهالمرادفلعدمالحدعلىاوقفاكووذلىالمرادخالفمنهيفهم

الموقىاناألبهامهوالموفىيسمعونالذيئبستجيباغاعالوقفونحو

اللهيبعممبقولهالموقىوصلمنبذفالبسمعونالذفيخبونبسنب
الذيأعبدالوهوبعدهبمايبتدئثملياوهلىيقفانثالةومن

القطالحبسبباضطرارااالثذمعلعلىيقفانلقارئياصوغوالفطرفي

مودبالمةوافبللعىبمستقلابتدأيبئدئانوارادذلكلهوغفاذاالنفس
الضرورةاليهتدعوقدكالوقفليسالنهاختيارياالاليهـونءاالبتداالن

ءوابتداتامءابتداأقساماربعةاليالوقفاالةءاالبتداويحقصم

أمرفيالمشهوراطريقاهومذاقبجءواتجداصسنوابتداكاف

اخريقاطرذلكفيالسجاونديطكدوةقديماالناسبينءواالبتداالوقف

لوجهوالمجوزوالجائزوالمطلقاالزمويراأفسامخسةاليالوقففقععم
ؤوضعاالحمربالمدادتتهبعالمةقمممإحوجعلىلمصرورةفبهوالمرخص

ثتبةأكنروجرىالمشحرقيةابالداجلفيطريقهعوقديثهاموففوق
هناذلكنذكرأنرأيناوقدعليهاالمصاحف

الوقففيالسجاوندياالمامبقطر

بعدهبماوصلاذاالموادخألفيوهمماقدهوعندهزمالالوقف

بقولهوصلاذافانهؤفنهأهموماالمطإفقينصفةفيئعالىقولهنكووذلك

نينيبمؤمنينلقولهصفةالجلةهذهانيموهمقداشواوالذيئافهبخادعون

ماصكماتقولالخداعنخالصاااليمانلهمويثبتعنهماظدلبذاك
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لهماظدلوائباتعحهماأليماناننيآلاالمنوالمرادمخادعمنبمو

ومامابسرونفطاناقولهوصلىاذانانهقرلهموالصيهزنكشاليتولهوكر

هسثأنفةجملةهوبلكذلكوليىلهممقولهذاانيموهمقدفانهبعلزق
ممااقراناحقأوفيحقهفيفىالوهعماوسلمعليماافهعلىئينلطوردت

بحنماهوالمطاقأوقفطوإالمبمانالزمالوقفمةوضلىيأنينبنىال

المبتدأاالصمبعدكلناذامامثلفيوذلكبعدهبكاوااليتدلهعإلالوقف
سيقولغربالينالمقرونالمسأنفالفعلأويثامناليهيجتيافهنحوبه

يكناماذللثأونكوالدينفيابهراالنحوارفيأشالناسهناالف
وىمايقطهرالجاسوالوتفتاطاهالمطالالوقفطمةبقصااتىمقوال

بنهادعونالينهقولفياقواعلىالوقفثلوذوالفصلالوعلأمرفبه

الوفوكذيشعرولطوماأنفسهماألبخدعونوماءامنوالذينوافه
الناعملةمنقربهوآخروجهمنأولىيخهالوصلىاناالءأنضهمملى

وجهينمنأرجحعليهااوقفاقعليهاالوقفيعونوصفيوماوكلب
الجافئاوقفاوعالمةتاماهناخلبهاالوقفكوننبهماة4إعلةكوناأحدهما

وذللةالوفمنأوليفيثالوصلماكانهوعندهلوجهالجؤزوألوقفالجم
فالدهقولهفيءالقافانخرةباالالدنياالحياةاستراالذبناولئكنحو

علىإلفعلومجيبالمببالسعارهاالوصلكلتضيالعذابعنميقف
المرخصوالوقفلزاياالمجوزارفوعالمةوجهاالفعمليجعلالهبعةهت

ءاطآفيمفهومابكونانهاالقلهطبدهمااليشتيماهوللضرورهفبه

ليهتوةاذاكيمارأنهالنفيىلالنقاومالىلطولفبهالوففبرخص

بناةاوإءتعالىقولهنحووذالثماقبلهاليدفإلرمنبعدهبماابتدئ
53البمان
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فبهضميريجودتقلءبرمسقوانماةءالمامنوأقىلوهومابعدهظن

ءالمومؤنأنلحتدنواصلنيكلكلومنجماةأنهاالساتلهلييود

الصادفيهالموخمرالوقفوعألمةخالدونفيهاهمبزلهالي

أوقفكاوذمالكلفيينملمسضفيفهوالوزتحاالوقنوأما
المعهلىذالىكوسهدونألمبعدأوعلىجزائهدرنالثمرطلى

هكذاهصغبرةدافىةلةاالوعلألمة

والومماالماانيوأتاماالوفبحعللماونديالسانبماذكروقدعلم

ذكروقدأمرهمايففلاناليخبئبانهأالالمذكورةاالقسامفيأدخالماوانما

ضللمعالقر3نيكلبمفياوصلواالفصلمواقعءوالبتالاوقفافييهابهفي
وانماذلكلبوقلءبرهتففيثرماذجميالمننسرينبعفىردوقدأذ

قمرواحيثاليانموضافيوبلوعهاامملكلطالوقرفهدهايرادالنؤنا

نحنوماالصياغةبحسبذلكاناألوالوعملالفصلمعرفةعلىالبالفة

تلهوابمهبالمعنىالمعنىالرتباطتابممنهماوكلالصناعةبطريقفيه
أتونجقرالئهوصيلهاتهعيكوسدلىبالبعضأوبا

افامخةافيثذمنألصوذض

ينالىالثلذ05بمارابالموصوفاصفةاصالال05لمين1أه1
اللدعاهءاإللتداصانسنعثنالحطاالىيهاةاءالمدولط
هال5

التمسال5بخضالنعمت41ءالمبسدلإابدلالصالالهتتيمالى
اوففزالفوقدهابناخاابالموموثفةاأومنهبالمدلإبدلا

هلبثالمعروفىبناحمدهنهماالعالمالعلماهمنثميرواالشداه

سناطسعبدوابواالنبارقيالقاسمبنعدبكروابوالنحاسجعفروابو
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وغيرهمعدالزواوفيالسالمبوعبدواوايمافبالدافيئكمانوابوعروالسيرافي
لهوقيلالهرامعاذاخيافيالرواسيالحسنبهخعدئهالفمنواول

اكسافياعنهأخذوقداطاعرجالانوارأسابرنيالنهالرؤاي

قالانهعظيوقدرانحرافيكناباالماؤفيعنهنوفبممنأولهراللنرا
مافيجميهسيبوعنهوتدقلفقراهاليهفبععتهثتابيابيماالطاطيخلبث

بةلبماتايقالوهذاالرواسيبهدأنماعقاكوفيااوقاقولهمنيهسيبوكتاب
كتابالنصغيركحابالقرآنمعانيكتابالثتبهنولهالفيملهفا

عروابووذكريخرالمهءواالبتداالوقفكمابالبمايرءداواالالوزنا

فيمعدودوهوروابيعقروفاطروىوقالءالقراعبقاتفيالدافي

وقالقءاقرايخااخهإرولهاكوفيينالةوهومناالعمثخوعنهالمقين
ربنعيعهىعنوأخذالنحوفيالكوفةاهلتاذأسكلنازبيديا

فبيهـات

نقطبئالثنآكلبيئيفصلونالمصاحفكتابكاناالولالتنبيه
توبدارةينحدكلبهنيفصلوننثداهـشابوكاتنهمالتوض

منخاليااحرهيالدارةثقعلمانالسطربقيةليجضهموكانبيهها
االدبكغبكتابواهابيمهماأنفصلموكدابياضاذالصاايكوناكتابتيا

يقتصربعضهموكانيناثبينافصلافيمناهجالمفقداختلنتونحرها
منمنهمالطااللاألخالئمثةبممنابياففأنبدثمابياضجلعلى
باخألفمحئلفامحلننهموواحداعلمواصجميعفيالبياضمقداريجعل

االقنضابالسبدفيابنذثالىاشاروقدامرثامايقتضيهفيهامراعياالمواضع
واستئافبهاشدئيذامالكلتمامبعدونيانمالنالفعقالحيث
قولىاكانانألماابىتنامقداشعشضمقباحولالفوسعةبرهغحمألم



الثي

وأنثراءالفصلجلمنهاوهتعثمانجعنىاالولللقولألمشاالمستأنف

نمامقبملالفصلفأماذلكمناثبرالفصلجعلصكيةبالهبايخاكان

عندالفصولؤسكجميعاوالوراقثباالعيولمجعلىأعيبمنفهوالقولى

كميراالصناعتيناحبهوفداورداالللدوضاانهاألأيضاعيبمالكلكام
المعرضونيعلمشيأذمناوردانرأيتوقدوالوصلالفصلفيقبلمما
قالالرعايةحسنمناقدالهكانمامامراعألعن

ليعفمالمأمووقالالوعلمنالفصلمعرفةفقللالبالغةماالفارصيقبل
ايسيرقاظبااللاممعجالدركاالمرالبعمداثناوالقربشفقالأناسيهأهق

مقدارحاجتهقيكألطكانئأالبلغولكنالغرفىعنسهمكماعدللقال
اترالهاعلىالمعافيواليكرهاظااللمناليهماصعباجتالبفيالفكرولوال

البالغةوأناسوقياالساقعاوالالوحثييبالغرواليتعمدزطامناغرفي

انوكنظامبألكالآلليكانتوالوعملأننصلبمواضعالمعوفةاعترلتهااذا
كلمنقضيبينأفصلواتابهليقولالجاهليةملوكنباذميفيبناكم

شربئالحارثوكلنببعضبعضهمعجونامالكلكاقاذاوصلوامعق

بربمعىصدااالىماابكنرعاذاالمزشتبهليقرلالنساقي

الفاظكمذقتانفأنكاظااللةمنتبيعتهينوخهشفافصلفيأنتما

واسنهقثهاالعمالحومثدوعيهعنالقلوبنفرتبهتمذقانماينبغير

االتاالينيفصلاكانباافيهيمالرحمنعبدبنصاطقوالروأة

تويهفحقعندلمأمونوفصالوقعتيهفالكتابنتبيعنهالمنو

ؤالسواةوبلىبلينافمسلباتأبه3يأمروكلنبذلكإكئاوامر

وامركثابمفيوافصلالوصلعنكفحعيشبأرجلمنأتشصماالمأمون
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بالىذوامروالكاليةمالكلفيوارصلالفعمل

وففاذااوقففيالمدةأمربراممطانثالقاينبنيمانيالنبعيها

وافاكثيرأفيهوقفضيفامينالنيفيهاالرنباطيكونهوضعفي

يزالواقلفهوفذللثمناقوىفيهاالرتباطيكونموضعفيوقف
جدامهمأمروهواسكاقبيلمنفيهالوقيصراناليإالمركذلى

ءاقرامناناساوكناأوقدءاالمراولفيشديدةرياضةاليفيهيحثاج

علىواقينكانواذلكمبموهمقبالمهمنتقوهنواقدوذالثيحسنوننوا4
منكعئروكلنمقراخبولولحللناسوكانالعزيزالكثابماني

منافهلحيااداثهغحسنبسببعليهممانالطاكئرمعافطينههونالسامعين
االولالعهدفيعليهماكانالىواعادهبهايتعلقومااتءاثرافئأحيا

ونحوالمعترضةوالجملوالقصصافواعلإولفييضنرالثالثالتنبيه

ولوالذلىماذكرلبعضءواالبتداالوتفاجبزبمافرغبرهفيمااليخفرثذ

نحووذالىللضرورهفيهالمرخصالسجاوندىيسميهالذيهووهذابزلم

والمفربالمعثرققبلوجوهمتوواالبراناسىإلةفيالمنربعلىالوقف
نراصلىمملىالوفاكووعاهدواوعلىازكلةاوآقلىونثاكوعلى

يحسنأالفواصأتعالفانزكاهانافاقدالطوضحاهاثمساوا

ىواتينالجعلىاوضيذكروألمئمواسظئعاقنمنيلموانذلث

الوقيذكرواوأبالرعملومملىىالقدعلىلدفلفربالبيناشمربماين
واءثثامنالميكتوتيؤلهعلىالىقفثربانلكلىمااللهمقلعلى

هبروأيجؤتمياممنالمكرعؤبهلقرعليهالوممفكمبرهنهميذكر

وجودعثشامنوتذلمنلقربهءياتونعزمنعلىالوقفمغهم



872

ينبغيانهقالواثمومنكاشفيتأيهدالوصلوحدهوهواطلتينبيناجاالزد
فيهواجلوجوداالزدوذلكفعاياءاساومنصاحافلنفعهمملمننحوائيلوا

ءإالتجداالوقفمبحثفيفمرفيالجزريبنالحافظرداالراالعنبيه

كذاعلىاليوقفلوتفائمةقولمنهاالراخفيقالمهمةفبتهاتعثعر
ابعدبءبتدااالاجازواعيهالوقفاجازوامااذكلبعاباليبتدأهانمعناه

العندهوالمعنىلثتابهفي4اوالقساهلىمنالسجاونديوتداكهـ
منتوهموقدعليهيبهرزاوقفشهوابعدهبماءوزاالبنداوكثبرت

انيقتفيذلكعلىالوقفهنعهشانالسجاونديمقلديمنلهمعرفةال

اذافصاروابعدهجماءاالبتداأوالعلبهالؤفمنالايقبيحعلاوقفط
علىلزتيتعهدونوالجافئالحسنعلىاوقفيتركونالنفسيقفاضطرهم

يبضدئونثمغبرعليهمانعمتالذبنعواطيقوونراهمنوعالمهالقبيح
يبتدنوننمالذينبنهدصللمتةويقوكنةعليهمالمغفموبئروبقولون

الجائؤينينالمةوعلىعليهمعلىالوقفكونفيرلغيببايؤمنونلذفيايقوونو

القباالجمخليهماالوقنعمديقبعالذينوالذبنغيرعلىيقفونوقطعا
وحجفهمعليهاكقفتعمدممنوعحالهماولموعوالثانيمضافااليل

هلعليهارقفمنعاذشعرييثقاتالاسجاوندياقولثذفي

الاياللهبقيالسجاونديمرادانفيعمالذيناوغيرعلىالوقفأجاز

وقوفبعفىذكرئماالوقافمنكغبرهبعدهبكالبندأانعلىعليهيوقف

بقرفالاسجاوندياوفرففيبرقثثذلومثقالثمعليهقدهااك
االقربمنهوبحتاراالصوبفيهيتبعبلمافيهبكل

التمامهاميهامابهوكانبعدهابماتعلقتمةكلالحامالتنييه
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البموألالمضافددنالمضافعلىالوقفاليجوزفالواثمومنعليهايوف
المفعولدونالفاعلعلوالالفاعلدونالقعلعلىوالالخبردونالمتدأعلى
عادالنفعالنقطاذالثعلالوقفالىءالقارياضطرفانذلثبهرءالى

نحووذلكقبلمااوالىبهاءاالبتداحسنانعلبهاوفالتيمةاالى
فرونالقالتعالىقولهونحوفطرفيياللىاعبداللياوتعالىقوله

اذافأنهجابلثيهذاانواحداالهالهةاالاجعلساحركذابهذا

يجبعليهبلبعدهبثاهيبتدىانلهلمجزلمفروناعلىاوماليعلىوقف

كاالخالفاوالمانيفيزفرالويقالىاالولفيليبماهلمحدتلىأن

اهرفاأمروصالفنأهلىببنفيه

ةاواالقراانوظيطالنظريمعنلممنبعفىذلىفيضالفوقد

الواقفوانمطلقاجافئمالكلامنذلالوقانفزعمازفةءبذلك

ماقبلهاليارجوعيلزمهولم5بعدبماابتدأكانموضعأيموضعفيوقفاذا
يستءالقراثرهايذالنيالمواقفانعلىذدكبنىوالاالصنالهفي

انيالمهالطلبةقعيمكروهاذاامواوسلمعلبهالئهصلىالنيعنمروية
لهمالدليلماقبلاليالرجوعوانشاؤواحيثوقفواوهاعلماذاحنى

عنهمخالخركراهيةالنمامعلىالوقفاالولىانرأىذلكخانهاالعل
بصإروبهفتزفتدبرنثأعنقوليانهفيظنراهلناإيراهذلكاانبهناعلىا

اقيابالموافمئنواليثاعاالونفكرزالانناالمراضمفيقةبالومن

منتعدوهفالراألت3اخامقوهدأجدابرهكثضاوبهادااليكرزاالب
شماوهالذلكطبهؤالقواعم

دووفالموعوعلىالمعطوفدونمليهالمعطوفعلالوقفوأما



ال5

وغانالبالحضعضزفييبلااللححقعلىبمغالإنهالصفة

االقرؤوصفيثذمنثي
االسثمناكلنانفمنومللفثنىدونمنهكأالمفةحلىالرقفوأما
بتداخمافهاالتالجوازممنفاالقوثالثةفةفقعالكلنوانمتصال

أماومعقلقظاقبلهمااليالخياجههطلقاوالمنععليهالداللةخبرهحذف
معنىوماقبلهابماضععلةاالشامافيومااالئااتبعهدأنهفالها

هوالدارأحدمافيقوالثأذالمعنىفيمالبلممشعرقالمافالئق
اقرادطاالفرساالقلتفلوركأالةاالبعدهكولانحعيا

خطأن

عااوامعتغنااطلةلالستقيرباظصحءافىازأنااللثااةولوا

كثرةواإلبتداالوقفومباحثاليهالفتفارهابهبععرحلمانوالمغقبلها
مناناألالبياننجويدعلىااتدريبفيمنهاقصماذكرناوقدجدا

علمالنحوهوعلتبنىوالذيذلكفياظطبطيهسهلهلبهماتبنىعرف

نلوفقوالثهبركالنفاتوألفراوالببانوالمعافي

فمائهجزيلعلىسبحانهفهحامديئهنامالتخأنرأيناوقد

حبهوآلهوعلىأنببائهمعلىينمصل

لماالىاللهوفقهالجزائزيأحمدفيصاعبئطاهرموئنهظل
جمادىثهرفيتأليفهمنافهالاوكلنوبرضىيحب

فيوذلكوالفونالئمائةوثالبنخمىسنةاالولى
عامرةزالتالالماهرةامعرمدينة
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